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 اهلل إىل البّاع أحب ادساجد

 إمم اًمٌالد أطم٥م» :ط ىم٤مل يمام شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمٌ٘م٤مع أطم٥م هل اعم٤ًمضمد إن صمؿ»

 .«ُم٤ًمضمده٤م ممشمٕم٤م اهلل

 :شمتٛم٦م وًمف ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .«أؾمقاىمٝم٤م اهلل إمم اًمٌالد وأبٖمض»

 ؾم٤مق صمؿ.]قمٜمف هريرة أيب ُمقمم ُمٝمران سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف

  [.ؿمقاهده اإلُم٤مم

 .([1/797)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادساجد إتٗان فًل

 ٟمجتزئ ٟمٌقي٦م أطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م ضم٤مءت يمثػمة ْم٤مئؾوم إًمٞمٝم٤م واًمذه٤مب إشمٞم٤مهن٤م وذم»

 :سمٕمْمٝم٤م سمذيمر

 قمغم وطمؼ اهلل زائر ومٝمق اعمًجد أتك صمؿ اًمقوقء وم٠مطمًـ سمٞمتف ذم شمقو٠م ُمـ» «أ»

ئر يٙمرم أن اعمزور  [.ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد روي] .شاًمزا

 .«راح أو همدا يمٚمام ٟمزٓ اجلٜم٦م ذم ًمف اهلل أقمد راح أو اعمًجد إمم همدا ُمـ»: «ب»

 طمّمقل احلدي٨م وفم٤مهر» :احل٤مومظ ىم٤مل.. .وُمًٚمؿ ٤مرياًمٌخ أظمرضمف احلدي٨م

 ًمٚمٕم٤ٌمدة ي٠متٞمف سمٛمـ اظمتّم٤مصف ُمٜمف اعم٘مّمقد ًمٙمـ ُمٓمٚم٘م٤م اعمًجد أتك عمـ اًمٗمْمؾ

 .«أقمٚمؿ واهلل رأؾمٝم٤م واًمّمالة

 طمًٜم٦م ًمف شمٙمت٥م وظمٓمقة ؾمٞمئ٦م متحق ومخٓمقة اجلامقم٦م ُمًجد إمم راح ُمـ»: «ج»

 .«راضمٕم٤م ذاه٤ٌم
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 [.طمًـ وإؾمٜم٤مده] .اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ هق

 يقم سمٜمقر وضمؾ قمز اهلل ًم٘مل اعمًجد إمم اًمٚمٞمؾ فمٚمٛم٦م ذم ُمِمك ُمـ»: «د»

  .ًمٖمػمه صحٞمح.«اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .([1/055)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وهم فٖٗا وساجد ال حمٓة أو قرية كل دم ادساجد بٕاء جيب

 إلٖٗا بحاجة

 وم٘مد ٞمٝم٤مإًم سمح٤مضم٦م وهؿ ومٞمٝم٤م ُم٤ًمضمد ٓ حمٚم٦م أو ىمري٦م يمؾ ذم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء وجي٥م»

 .«اًمدور ومٞمٝم٤م اًمتل اعمح٤مل: يٕمٜمل «اًمدور ذم اعم٤ًمضمد سمٌٜم٤مء ط أُمر»

 شمٜمٔمػ وأن: ومت٤مُمف ومذيمرشمف ...ىم٤مًم٧م قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 [:ىم٤مل صمؿ اإلُم٤مم ظمرضمف صمؿ.]وشمٓمٞم٥م

 :طمزم اسمـ ىم٤مل «اًمدور»: ىمقًمف

 شمريد اًمٜمج٤مر سمٜمل ودار إؿمٝمؾ قمٌد سمٜمل دار: شم٘مقل وإرسم٤مض اعمحالت هل

 :«اًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي وىم٤مل. «ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م يمؾ حمٚم٦م

ؾَم٠ُمِريُٙمْؿ َداَر ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف اًمدور ومٞمٝم٤م اًمذي اعمح٤مل يريد»

 دارا: ىمٌٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م اضمتٛمٕم٧م اًمتل اعمحٚم٦م يًٛمقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ [170: إقمراف]﴾اًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملم

 .٤ميناًمِمقيم ٟم٘مٚمف. «ُمًجد ومٞمٝم٤م سمٜمل إٓ دار سم٘مٞم٧م ُم٤م: احلدي٨م وُمٜمف

 :«اعمِمٙم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وىم٤مل

 اعمحالت: واعمراد واعمحٚم٦م واًمٕمرص٦م ًمٚمٌٜم٤مء ضم٤مُمع اؾمؿ وهق: «دار» مجع «اًمدور»

 ذم سمٞم٧م اخت٤مذ قمغم حمٛمقل أو دارا ىمٌٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م اضمتٛمٕم٧م اًمتل اعمحٚم٦م يًٛمقن يم٤مٟمقا  وم٢مهنؿ

 اعمٕمقل هق وإول اعمٚمؽ اسمـ ىم٤مًمف اًمٌٞم٧م أهؾ ومٞمف يّمكم يم٤معمًجد ًمٚمّمالة اًمدار

د أن ذيمر طمجر اسمـ رأج٧م صمؿ. اًمٕمٛمؾ وقمٚمٞمف  وطمٙمٛم٦م واًم٘م٤ٌمئؾ اعمحالت هد اعمرا
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 اًمذه٤مب حمٚم٦م أهؾ قمغم يِمؼ أو يتٕمذر ىمد أنف ومٞمٝم٤م ُمًجد سمٌٜم٤مء حمٚم٦م يمؾ ٕهؾ أُمره

 ٕهؾ ًمٞمتٞمن سمذًمؽ وم٠مُمروا ومٞمف اجلامقم٦م إىم٤مُم٦م وومْمؾ اعمًجد أضمر ومٞمحرُمقن ًمألظمرى

 ح٤م: قمٓم٤مء ىم٤مل: اًمٌٖمقي وىم٤مل. شمٚمح٘مٝمؿ ُمِم٘م٦م ػمهم ُمـ ُمًجدهؿ ذم اًمٕم٤ٌمدة حمٚم٦م يمؾ

 وأُمرهؿ اعم٤ًمضمد سمٌٜم٤مء اعمًٚمٛملم أُمر إُمّم٤مر قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمغم شمٕم٤ممم اهلل ومتح

 يم٤من إذا اجلامقم٦م شمٗمريؼ ومٕمؾ اعمْم٤مر وُمـ أظمر أطمدمه٤م يْم٤مر ُمًجديـ يٌٜمقا  ٓ أن

 .«يًٕمٝمؿ ُمًجد اخت٤مذ أو شمقؾمٕمتف ؾمـ و٤مق وم٢من يًٕمٝمؿ ُمًجد هٜم٤مك

 سمتِمٞمٞمد أُمرت ُم٤م»: سمٚمٗمظ أيت قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أورد أن سمٕمد طمزم اسمـ وىم٤مل

 :ىم٤مل «اعم٤ًمضمد

 اعم٤ًمضمد سمٌٜم٤مء وأُمر ُمٙم٤من يمؾ ذم اعم٤ًمضمد سمٌٜم٤مء واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٠مُمر ومٚمؿ»

 ذًمؽ وم٢مذ سمف أُمر اًمذي همػم هق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف هنك اًمذي أن ومّمح اًمدور ذم

 سمٜم٤مه٤م ُم٤م ىمدر وقمغم»: ىم٤مل وهق وومٕمٚمف سم٠مُمره ط لمسم يمام هق اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ومحؼ يمذًمؽ

 قمٚمٞمٝمؿ طمرج ٓ اًمذي ُمًجدهؿ. «...اعمحالت هل واًمدور واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمّمالة قمٚمٞمف يٗمٕمٚمف مل مم٤م ٟم٘مص أو ذًمؽ قمغم زاد ومام اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات ُم١مذٟمف إضم٤مسم٦م ذم

 قدُمًٕم اسمـ هدم وىمد»: ىم٤مل. «...شمٖمٞمػمه واضم٥م واعمٜمٙمر وُمٜمٙمر وم٤ٌمـمؾ واًمًالم

 .(1) «اجلامقم٦م ُمًجد إمم ورده اًمٙمقوم٦م سمٔمٝمر قمت٦ٌم سمـ قمٛمرو سمٜم٤مه ُمًجدا

                                                           

ئد اًمٌدع ُمـ اعم٤ًمضمد إصالح» يمت٤مب وذم  (1)  - 151 ص» اهلل رمحف اًم٘م٤مؾمٛمل اًمديـ مج٤مل ًمٚمِمٞمخ «واًمٕمقا

157»: 

 ذم اعم٤ًمضمد يمثرة اعمحدصم٤مت شمٚمؽ وُمـ»: «آسمتداع قمـ واًمٜمٝمل سم٤مٓشم٤ٌمع إُمر» يمت٤مب ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل»

 اًمٕم٤ٌمدة ذم آٟمْمامم قمروة وطمؾ اعمّمٚملم ؿمٛمؾ وشمِمتٞم٧م اجلٛمع شمٗمريؼ ُمـ ومٞمف ح٤م وذًمؽ اًمقاطمدة اعمٚمح٦م

 اجلامقم٤مت ُمنموقمٞم٦م طمٙمٛم٦م وُمْم٤مدة اعمِم٤مرب واظمتالف اًمٙمٚمٛم٦م وشمٕمديد اعمتٕمٌديـ وومرة روٟمؼ وذه٤مب

 سم٤معمًجد واعمْم٤مرة واعمٕمقٟم٤مت سم٤معمٜم٤مومع سمٕمْمٝمؿ قمغم وقمقدهؿ اًمٕم٤ٌمدات اءأد قمغم إصقات احت٤مد أقمٜمل

 «ومٞمف ضورة ٓ ومٞمام إُمقال وسف واًمًٛمٕم٦م اًمِمٝمرة حم٦ٌم أو اعمْم٤مرة ؿمٌف أو اًم٘مديؿ

ر ُمًجد ذيمر أن سمٕمد «171 - 171 ص» «اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػم» ذم رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل  :اًميا

 أن قمـ أبٕمد اًمٕمتٞمؼ ٕن اجلديد ُمـ أومْمؾ اًمٕمتٞمؼ ويرون ذًمؽ يِمٌف ومٞمام اًمّمالة يٙمرهقن اًمًٚمػ يم٤من وهلذا»

را سمٜمل يٙمقن  إمم حمٚمٝم٤م صمؿ﴿: ىم٤مل وهلذا سمف حيٛمد سمام اعمًجد وقمتؼ ومٞمف اًمذي خي٤مف اًمذي اجلديد ُمـ ضا

= 
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 سمٜمك طمتك إج٤مم ُمـ ىمٚمٞمال إٓ ومٞمٝم٤م يٛمٙم٨م مل اعمديٜم٦م إمم ط ه٤مضمر ح٤م وًمذًمؽ»

 أقمغم ومٜمزل اعمديٜم٦م ط اًمٜمٌل ىمدم»: قمٜمف اهلل ريض أنس ىم٤مل يمام اًمنميػ ُمًجده

 سمٌٜم٤مء أُمر صمؿ ًمٞمٚم٦م قمنمة أرسمع ٝمؿومٞم وم٠مىم٤مم قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمق: هلؿ ي٘م٤مل طمل ذم اعمديٜم٦م

 هذا سمح٤مئٓمٙمؿ صم٤مُمٜمقين اًمٜمج٤مر سمٜمل ي٤م: وم٘م٤مل اًمٜمج٤مر سمٜمل ُمـ ُمأل إمم وم٤مرؾمؾ اعمًجد

 وظمرب اعمنميملم ىمٌقر ومٞمف ومٙم٤من: ىم٤مل اهلل إمم إٓ صمٛمٜمف ٟمٓمٚم٥م ٓ واهلل ٓ: ىم٤مًمقا 

 وم٘مٓمع وسم٤مًمٜمخؾ ومًقي٧م سم٤مخلرب صمؿ ومٜمٌِم٧م اعمنميملم سم٘مٌقر ط اًمٜمٌل وم٠مُمر وٟمخؾ

 وهؿ اًمّمخر يٜم٘مٚمقن وضمٕمٚمقا  احلج٤مرة قمْم٤مدشمٞمف وضمٕمؾ اعمًجد ىمٌٚم٦م ًمٜمخؾا ومّمٗمقا 

 :اًمٚمٌـ يٜم٘مؾ وهق] ي٘مقل وهق ُمٕمٝمؿ ط واًمٜمٌل يردمزون

 [وأـمٝمر رسمٜم٤م أبر هذا.. .ظمٞمؼم مح٤مل ٓ احلامل هذا

 .٤مراعمٝم٤مضمرةــــــــــــــــًمألنّم رـــوم٤مهمٗم             أظمرة ظمػم إٓ ظمػم ٓ مهللا

 :رواي٦م وذم

 .«واعمٝم٤مضمرة إنّم٤مر وم٤مرطمؿ              أظمرة أضمر إضمر إن مهللا

 :ًمٞمٚم٦م قمنمة أرسمع: ىمقًمف سمٕمد ومٞمف وم٢من خمتٍما  أوردٟم٤مه احلدي٨م

 قمغم ط اًمٜمٌل إمم أنٔمر يم٠مين اًمًٞمقف ُمت٘مٚمدي ومج٤مؤوا اًمٜمج٤مر سمٜمل إمم أرؾمؾ صمؿ»

 حي٥م ويم٤من أجقب أيب سمٗمٜم٤مء أتك طمتك طمقًمف اًمٜمج٤مر سمٜمل وُمأل ردومف سمٙمر وأبق راطمٚمتف

 .إًمخ ...أُمر وأنف اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم ويّمكم اًمّمالة أدريمتف طمٞم٨م يّمكم أن

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .([1/777)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 كبر وأجر عٍٗم فًل ادساجد بٕاء دم

  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمٌػم وأضمر قمٔمٞمؿ ومْمؾ[ اعم٤ًمضمد] سمٜم٤مء وذم»
ِ
٤مضِمَد اهلل ًَ إِٟمَّاَم َيْٕمُٛمُر َُم

                                                           

 أجْم٤م ومٞمف اًمٕم٤ٌمدة يمثرة ي٘متيض ىمدُمف وم٢من ﴾سمٌٙم٦م ًمٚمذي ًمٚمٜم٤مس ووع سمٞم٧م أول إن﴿: وىم٤مل ﴾اًمٕمتٞمؼ اًمٌٞم٧م

 [.ُمٜمف. ]«ومْمٚمف زي٤مدة يضي٘مت وذًمؽ
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ـفِ  ـَ سم٤ِمًمٚمَّ ـْ آَُم ك ُأْوًَمـئَِؽ  َُم ًَ يَم٤مَة َومَلْ خَيَْش إَِّٓ اهلَل وَمَٕم اَلَة َوآشَمك اًمزَّ َواًْمٞمَْقِم أظِمِر َوَأىَم٤مَم اًمّمَّ

ـَ اعْمُْٝمَتِديـ ْ ُِم  وًمق] شمٕم٤ممم هلل ُمًجدا سمٜمك ُمـ»: ط وىم٤مل [18: اًمتقسم٦م] ﴾َأن َيُٙمقُٟمقا

 .«ُمثٚمف اجلٜم٦م ذم ًمف اهلل سمٜمك[ اهلل اؾمؿ ومٞمف يذيمر[ ]أصٖمر أو[ ]ىمٓم٤مة يمٛمٗمحص

 .قمٜمف اهلل ريض قمٗم٤من سمـ قمثامن رواه احلدي٨م

 [:ىم٤مل صمؿ اإلُم٤مم ظمرضمف صمؿ.]وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 :أُمريـ «ُمثٚمف»: ط ىمقًمف حيتٛمؾ»

 اًمًٕم٦م ذم صٗمتف وأُم٤م. اًمٌٞم٧م ُمًٛمك ذم ُمثٚمف ًمف شمٕم٤ممم اهلل سمٜمك: ُمٕمٜم٤مه يٙمقن أن: أطمدمه٤م

 .سمنم ىمٚم٥م قمغم ظمٓمر وٓ ؾمٛمٕم٧م أذن وٓ رأت قملم ٓ ُم٤م أهن٤م ومْمٚمٝم٤م ومٛمٕمٚمقم وهمػمه٤م

 .«اًمدٟمٞم٤م سمٞمقت قمغم اعمًجد يمٗمْمؾ اجلٜم٦م سمٞمقت قمغم ومْمٚمف أن ُمٕمٜم٤مه أن: اًمث٤مين

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ارشمْم٤مه وىمد إفمٝمر هق إول واًم٘مقل

 اهلل وضمف سمف ُمٌتٖمٞم٤م ُمًجدا سمٜمك عمـ هق إٟمام اًمٗمْمؾ هذا أن ًمف اًمتٜمٌف جي٥م مم٤م إن صمؿ

 ُمـ اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص أجْم٤م هلذا ويدل. «هلل»: احلدي٨م ذم ىمقًمف ًمذًمؽ يدل يمام شمٕم٤ممم

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف يمام اًمدمه٤مء إمم واًمت٘مرب واعم٤ٌمه٤مة اًمٗمخر سمذًمؽ ىمّمد ُمـ وأُم٤م

 :احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ اًمقزر إٓ ومٞمف ومٚمٞمس واًمٙمؼماء إُمراء

 ُمـ سمٕمٞمدا يم٤من يٌٜمٞمف اًمذي اعمًجد قمغم اؾمٛمف يمت٥م ُمـ: اجلقزي اسمـ ىم٤مل: وم٤مئدة»

 ًمٕمدم اعمخّمقص اًمققمد هذا ًمف حيّمؾ ٓ سم٤مٕضمرة سمٜم٤مه وُمـ. اٟمتٝمك. اإلظمالص

 .«سم٤مجلٛمٚم٦م ي١مضمر يم٤من وإن اإلظمالص

 ([.1/701)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 أوْٕه وا بِٕسه ادسجد بٕاء يبارش أن لٓٔرء يستحب

 يم٤من وم٘مد ط سمف فُمٜم اىمتداء أُمٙمٜمف ُم٤م سمٜمٗمًف اعمًجد سمٜم٤مء ي٤ٌمذ أن ويًتح٥م»



 ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 قمٞمش اًمٕمٞمش إن أٓ»: ي٘مقل وهق واحلج٤مرة اًمٓملم يٜم٤موًمقٟمف واًمّمح٤مسم٦م ُمًجده يٌٜمل

  [.خترجيف قمغم شمٙمٚمؿ صمؿ.]«واعمٝم٤مضمرة ًمألنّم٤مر وم٤مهمٗمر أظمرة

 ([.1/708)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 



 املساجد آداب





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف آداب اعم٤ًمضمد
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 وتٌٗٗبٖا وتْٕٗسٖا تٌٖرها ادساجد آداب ون

 [:اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 سمٌٜم٤مء اًمًالم قمٚمٞمف أُمر» وم٘مد وضمقسم٤م وهمػمه سم٤مخلٚمقق وشمٓمٞمٞمٌٝم٤م وشمٙمٜمٞمًٝم٤م شمٓمٝمػمه٤م»

 .«وشمٓمٞم٥م شمٜمٔمػ وأن اًمدور ذم اعم٤ًمضمد

 .صحٞمح وهق. قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 :قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد «709/ 1» «اعمرىم٤مة» ذم ىم٤مل

 ح٤مًمؽ ظمالوم٤م رسم٤مًمٌخق اعمًجد دمٛمػم يًتح٥م أنف يٕمٚمؿ وسمف: طمجر اسمـ ىم٤مل»

 قمغم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىمٕمد إذا اعمًجد جيٛمر قمٛمر سمـ اهلل قمٌد يم٤من وم٘مد ،يمرهف طمٞم٨م

 اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف يورو ،واًمٓمٞم٥م سم٤مًمزقمٗمران اًمًٚمػ سمٕمض واؾمتح٥م ،اعمٜمؼم

 سمٜمك ح٤م اًمزسمػم اسمـ أن: ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرج. ؾمٜم٦م هق: اًمِمٕمٌل وىم٤مل ومٕمٚمف واًمًالم

 روى وىمد وشمٜمٔمٞمٗمف اعمًجد يمٜمس أجْم٤م يًتح٥م وأنف. سم٤معمًؽ طمٞمٓم٤مهن٤م ـمغم اًمٙمٕم٦ٌم

 .«سمجريدة اعمًجد هم٤ٌمر يتتٌع يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ

 يٗمٞمد وإُمر هبام أُمر ٕنف واًمتٓمٞمٞم٥م اًمتٓمٝمػم وضمقب يٗمٞمد واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 :«119/  و 7» وم٘م٤مل أظمر دون طمزم اسمـ ُمٜمٝمام إول ذم سمف ىم٤مل وىمد اًمقضمقب

 .«شمٓمٞم٥م أن ويًتح٥م يمٜمًٝم٤م وواضم٥م اعم٤ًمضمد ذم ح٤مري٥ماعم وشمٙمره»

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمتٓمٞمٞم٥م ذم آؾمتح٤ٌمب إمم إُمر سف قمغم محٚمف ُم٤م أدري وٓ: ىمٚم٧م

 .«اعمًجد ُمـ اًمرضمؾ خيرضمٝم٤م اًم٘مذاة طمتك أُمتل أضمقر قمكم قمرو٧م»: وىم٤مل»

 :وهل شمتٛم٦م وًمف احلدي٨م

 أوشمٞمٝم٤م آي٦م أو رآناًم٘م ُمـ ؾمقرة ُمـ أقمٔمؿ ذٟم٤ٌم أر ومٚمؿ أُمتل ذٟمقب قمكم وقمرو٧م»

 .«ٟمًٞمٝم٤م صمؿ اًمرضمؾ

 ًمِمقاهده طمًٜمف اإلُم٤مم يم٤من. ]«105/ 1» واًمؽمُمذي «77/ 1» داود أبق أظمرضمف

 [.وٕمٗمف ًمف شمرضمح صمؿ
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 واًمؽماب اًمتٌـ ُمـ اًمقاطمدة: واًم٘مٍم اعمٕمجٛم٦م اًمذال سمتخٗمٞمػ «اًم٘مذاة»: ىمقًمف

 :اًمٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مل ذًمؽ وهمػم

 ذم ي٘مع رء يمؾ ذم ؾمتٕمٛمؾا صمؿ ومٞمف يً٘مط مم٤م واًمنماب اًمٕملم ذم: «اًم٘مذى»

 :«اًمًٜمـ ذح» ذم رؾمالن اسمـ ىم٤مل. يًػما  يم٤من إذا وهمػمه اًمٌٞم٧م

 شمٙمت٥م أهن٤م اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًم٘مامُم٤مت ُمـ ومٞمٝم٤م حيّمؾ مم٤م اعم٤ًمضمد شمٜمٔمٞمػ ذم شمرهمٞم٥م ومٞمف»

 اًمٙمٌػم ومٞمٙمت٥م وقمرض اًم٘مٚمٞمؾ هذا يمت٥م وإذا ٟمٌٞمٝمؿ قمغم وشمٕمرض أضمقرهؿ ذم

 اًمٜمجس قمغم وسم٤مًمٓم٤مهر إقمغم غمقم سم٤مٕدٟمك شمٜمٌٞمف ومٗمٞمف إومم سم٤مب ُمـ ويٕمرض

 :ىم٤مل. «إقمامل ىمدر قمغم واحلًٜم٤مت

 ـمريؼ ُمـ أذى أو اعمًجد ُمـ ىمذاة أظمرج عمـ يٜمٌٖمل أنف اعمِم٤ميخ سمٕمض وؾمٛمٕم٧م»

: يٕمٜمل» اإليامن ؿمٕم٥م أدٟمك سملم ًمٞمجٛمع اهلل إٓ إهل ٓ: أظمذه٤م قمٜمد ي٘مقل أن اعمًٚمٛملم

 اًم٘مٚم٥م اضمتٛمع وإن وإىمقال ٤ملإومٕم وسملم اًمتقطمٞمد يمٚمٛم٦م وهل: وأقماله٤م «إذى إُم٤مـم٦م

 دًمٞمؾ إمم حتت٤مج اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم أن خيٗمك ٓ أنف إٓ. اٟمتٝمك. أيمٛمؾ ذًمؽ يم٤من اًمٚم٤ًمن ُمع

 .«118/ 1» «إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم يمذا «ذقمل طمٙمؿ يٜمٌٖمل: وىمقًمف

 ([.1/080)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 بادساجد الَٕاية عذ الّٗام فًل

ة ُم٤مشم٧م ح٤م» وًمذًمؽ  اخلرق وشمٚمت٘مط اعمًجد شم٘مؿ يم٤مٟم٧م اًمتل اًمًقداء اعمرأ

 ومٝمال: وم٘م٤مل ُم٤مشم٧م إهن٤م: ًمف وم٘مٞمؾ أج٤مم سمٕمد ط اهلل رؾمقل قمٜمٝم٤م ؾم٠مل ُمٜمف واًمٕمٞمدان

. ىمؼمه٤م قمغم ومدًمقين: ىم٤مل أُمره٤م صٖمروا ومٙم٠مهنؿ: ىم٤مل ًمٞمال يم٤من إٟمف: وم٘م٤مًمقا  آذٟمتٛمقين؟

 [.صحٞمح.]«قمٚمٞمٝم٤م ومّمغم اًم٘مؼم وم٠متك

 واًمّمديؼ اخل٤مدم قمـ ١ًمالواًم اعمًجد شمٜمٔمٞمػ ومْمؾ احلدي٨م وذم» :احل٤مومظ ىم٤مل

 .«إًمخ ...اخلػم أهؾ ضمٜم٤مئز ؿمٝمقد ذم واًمؽمهمٞم٥م سم٤مًمدقم٤مء اعمٙم٤موم٠مة وومٞمف هم٤مب إذا

 إنّم٤مر ُمـ اُمرأة وم٘م٤مُم٧م وضمٝمف امحر طمتك ومٖمْم٥م اعمًجد ىمٌٚم٦م ذم ٟمخ٤مُم٦م رأى» و»

 [.صحٞمح.]«هذا أطمًـ ُم٤م: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ظمٚمقىم٤م ُمٙم٤مهن٤م وضمٕمٚم٧م ومحٙمتٝم٤م
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 ُمـ وهمػمه اًمزقمٗمران ُمـ يتخذ ُمريم٥م ـمٞم٥م: ٛم٦ماعمٕمج اخل٤مء سمٗمتح «اخلٚمقق»

 .اًمٓمٞم٥م أنقاع

 أو سم٤مخلٚمقق وشمٓمٞمٞمٌف يًت٘مذر قمام وشمٜمزهيف اعمًجد شمٜمٔمٞمػ قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 :اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل. همػمه

 واًمزسمٞم٥م اًمٌٚمقط ُمثؾ ومٞمف ي١ميمؾ أن قمـ شمٜمزهيف اعمًجد ذم اًمٌّم٤مق طمٙمؿ وذم»

 اًمٕمراىمل ذيمره. «سمٞمتف ُمـ اعمرء يٙمٜمًف وُم٤م دىمٞمؼ وطم٥م وشمٚمقي٨م دؾمؿ ًمف وُم٤م ًمٕمجٛمف

 .«180/ 1» «اًمت٘مري٥م ذح» ذم

 ([.1/095)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 و٘حوها كاحلرشات ادسجد دم صئ إلّاء حروة

 ذم مم٤م وٟمحقه٤م احلنمات ُمـ ؿمٞمئ٤م اعمًجد ذم يٚم٘مك أن جيقز ٓ وم٢مٟمف وًمذًمؽ

 صمقسمف ذم اًم٘مٛمٚم٦م أطمديمؿ وضمد إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سمدٟمف ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م

  [.ًمٖمػمه طمًـ.]«اعمًجد ذم يٚم٘مٝم٤م وٓ ومٚمٞمٍمه٤م

 ([.1/091)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 فٗه إرساف ال بام إ٘ارهتا: ادساجد آداب ون

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ومٞمف إهاف ٓ سمام إٟم٤مرهت٤م» :[اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 سمزي٧م ٤مسمٕمثقا وم ومٞمف وشمّمٚمقا  شم٠متقه مل وم٢من ومٞمف ومّمٚمقا  ائتقه»: اعم٘مدس سمٞم٧م ذم واًمًالم

 [.صحٞمح].«ىمٜم٤مديٚمف ذم ينج

 ذيمره ؾمٌؼ آظمر سمٚمٗمظ ُم٤مضمف واسمـ أمحد ورواه ًمٗمٔمف وهذا داود أبق رواه احلدي٨م

 .إىمَم اعمًجد قمغم اًمٙمالم ذم خترجيف ُمع

 يٗمٞمده ُم٤م وأىمؾ إلٟم٤مرهت٤م اعم٤ًمضمد ذم اًمنج إي٘م٤مد ُمنموقمٞم٦م ومٞمف واحلدي٨م

 .«اعم٤ًمضمد ذم اًمنج سم٤مب» ـسم اًمٌٞمٝم٘مل ويمذا داود أبق ًمف شمرضمؿ وىمد آؾمتح٤ٌمب
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 اسمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حيٞمك قمـ إي٤مس سمـ ظم٤مًمد قمـ «107/ 1» ُم٤مضمف اسمـ وأظمرج

 ذم ىم٤مل. اًمداري متٞمؿ اعم٤ًمضمد ذم أهج ُمـ أول: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ طم٤مـم٥م

 .«وٕمٗمف قمغم اشمٗم٘مقا  إي٤مس سمـ ظم٤مًمد إؾمٜم٤مده وذم ُمقىمقف هق» :«اًمزوائد»

 :«177/ 11» «اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم» ذم ُمٗمّمال هذا روي وىمد

 قمٜمف اهلل ريض هٜمد أيب قمـ ضمده قمـ أبٞمف قمـ أيب طمدصمٜمل: زسم٤من سمـ ؾمٕمٞمد روى»

 اٟمتٝمك ومٚمام وُم٘مٓم٤م وزيت٤م ىمٜم٤مديؾ اعمديٜم٦م إمم اًمِم٤مم ُمـ - اًمداري يٕمٜمل - متٞمؿ محؾ: ىم٤مل

د أبق: ًمف ي٘م٤مل همالُم٤م وم٠مُمر اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ذًمؽ واومؼ اعمديٜم٦م إمم  اعم٘مط ومٜمِمط وم٘م٤مم اًمٌزا

 أُمر اًمِمٛمس همرسم٧م ومٚمام ،اًمٗمتٞمؾ ومٞمٝم٤م وضمٕمؾ واًمزي٧م اح٤مء ومٞمٝم٤م وص٥م ٘مٜم٤مديؾاًم وقمٚمؼ

 ُمـ»: وم٘م٤مل شمزهر هب٤م هق وم٢مذا اعمًجد إمم ط اهلل رؾمقل وظمرج وم٠مهضمٝم٤م اًمٌزاد أب٤م

 قمٚمٞمؽ اهلل ٟمقر اإلؾمالم ٟمقرت»: وم٘م٤مل اهلل رؾمقل ي٤م اًمداري متٞمؿ: ىم٤مًمقا  «هذا؟ ومٕمؾ

 ي٤م اسمٜم٦م زم: احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ ىم٤مل «ًمزوضمتٙمٝم٤م ٜم٦ماسم زم يم٤مٟم٧م ًمق إٟمف أُم٤م وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم

 .إي٤مه٤م وم٠منٙمحف. أردت ُم٤م هب٤م وم٤مومٕمؾ ٟمقومؾ سمٜم٧م اعمٖمػمة شمًٛمك اهلل رؾمقل

 سمف سم٤مًمتًٛمل يٜمٗمرد «حتتٝم٤م ُمـ واطمدة سمٜم٘مٓم٦م وشمِمديده٤م اًمزاي سمٗمتح» زسم٤من

 .هٜمد أيب زسم٤من سمـ وم٤مئد سمـ زسم٤من سمـ ؾمٕمٞمد قمثامن أبق ومٝمق وطمده (1)ؾمٕمٞمد

 .ط اًمٜمٌل طمج٤مم سمٞم٤مو٦م اسمـ ُمقمم هذا هٜمد وأبق

 .«أقمٚمؿ واهلل. اًم٘مامط ُم٘مٚمقب ومٙم٠منف احلٌؾ وهق: اعم٘م٤مط مجع: «اعم٘مط» و

 قمٚمٞمف اًمًٙمقت ًمف يٜمٌٖمل يم٤من وُم٤م احلدي٨م قمغم وؾمٙم٧م اًم٘مرـمٌل يمالم يمٚمف هذا: ىمٚم٧م

 سم٤معمثٜم٤مة - زي٤مدا أب٤مه وؾمٛمك «اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل أورده هذا ؾمٕمٞمدا وم٢من اًمْمٕمػ ؿمديد وم٢مٟمف

 :ُمرومققم٤م هٜمد أيب قمـ آسم٤مئف قمـ اعمذيمقر هذا سم٢مؾمٜم٤مد أطم٤مدي٨م ًمف ؾم٤مقو - اًمتحتٞم٦م

 :وسمف. «ؾمقائل رسم٤م ومٚمٞمٓمٚم٥م سم٘مْم٤مئل يرض مل ُمـ»

                                                           

 سمـ اًمٖمٜمل قمٌد احل٤مومظ ذيمر وىمد أبٞمف اؾمؿ زسم٤من أن شمرى وم٢مٟمؽ. ؾمٕمٞمد واًمد: اًمّمقاب وًمٕمؾ اًم٘مرـمٌل ذم يمذا  (1)

 .[ُمٜمف.]محراوي ضمقيـ أب٤م يٙمٜمك ىم٤مئد سمـ زسم٤من أن «09 ص» «واعمختٚمػ اعم١مشمٚمػ» ذم ؾمٕمٞمد
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 ويٓمٞم٥م اًمٖمْم٥م ويٓمٗمئ اًمقص٥م ويذه٥م اًمٕمّم٥م يِمد اًمزسمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم ٟمٕمؿ»

 :إزدي ىم٤مل. «اًمٚمقن ويّمٗمل اًمٌٚمٖمؿ ويذه٥م اًمٜمٙمٝم٦م

 أبٞمف ُمـ أو ُمٜمف هل؟ ممـ ٦ماًمٌٚمٞم أدري ٓ: وىم٤مل هذا ًمف طم٤ٌمن اسمـ وؾم٤مق. ُمؽموك»

 .«ضمده أو

 اًمّمالة قمٚمٞمف قمٝمده ذم آؾمتٕمامل ُمٕمٝمقدة شمٙمـ مل اًم٘مٜم٤مديؾ أن واًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 ومٞمام - إًمٞمٜم٤م يٜم٘مؾ مل وم٢مٟمف ٟم٤مدرا يٙمقن أن إٓ اًمٌٞمقت ذم وٓ اعم٤ًمضمد ذم ٓ واًمًالم

 :أطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ يٜمٗمل ُم٤م ضم٤مء ىمد سمؾ. ذًمؽ يث٧ٌم طمدي٨م أي - قمٚمٛم٧م

 :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ: إول

 ...همٛمزين ؾمجد وم٢مذا ىمٌٚمتف ذم ورضمالي ط اهلل رؾمقل يدي سملم أن٤مم يمٜم٧م

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ.ُمّم٤مسمٞمح ومٞمٝم٤م ًمٞمس يقُمئذ واًمٌٞمقت: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م وومٞمف احلدي٨م

 :قمٜمف اهلل ريض إؾمٚمٛمل سمرزة أيب قمـ: اًمث٤مين

 .ضمٚمٞمًف اًمرضمؾ يٕمرف طملم اًمٖمداة صالة ُمـ يٜمٗمتؾ يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف

 .أجْم٤م قمكم ُمتٗمؼ

 سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ وضمقه هب٤م يٕمرومقن ُمّم٤مسمٞمح اعم٤ًمضمد ذم يٙمـ مل أنف ذم فم٤مهر وهق

 اًمٖمٚمس ذه٤مب طملم اًمٗمجر ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف صالشمف اٟمتٝم٤مء ضمٕمؾ وًمذًمؽ

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمقضمقه قمـ يٙمِمػ اًمذي اًمٜمقر اٟمتِم٤مر واسمتداء

 قمٝمده قمغم اعمديٜم٦م ذم اًمِمٛمقع أوىمدت هؾ: ومّمؾ «اإلداري٦م اًمؽماشمٞم٥م» راضمع»

 .«80 ص 1 ج. واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ـم٤مح٤م اعمًجد شمٜمقير ُمنموقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ ذًمؽ وًمٙمـ

 سمام» ذًمؽ ىمٞمدٟم٤م وإٟمام. سمٕمد ومٞمام اًمٕمٛمؾ ضمرى وقمٚمٞمف اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ذًمؽ إمم رهم٥م

 ٤مهنٞمٜم وىمد ؾمدى اح٤مل إو٤مقم٦م ُمـ وٕنف ومٞمف ظمػم ٓ اإلهاف ٕن «ومٞمف إهاف ٓ

 يمثػم ذم اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م إنقار ُمـ اًمٙمثػمة اًم٘مٜم٤مديؾ وىمقد زي٤مدة ُمـ اًمٜم٤مس اقمت٤مده ومام. قمٜمف
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 .وإقمٞم٤مد اعمقاؾمؿ سمٕمض سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعم٤ًمضمد ُمـ

 واًمٕمٞمديـ يمٚمف رُمْم٤من وؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ وًمٞمٚم٦م رضم٥م ُمـ مجٕم٦م يم٠مول -

 .ومٞمٝمام ًمْمحقةا إمم ُمت٘مدة شمٌ٘مك ومٞمٝمام إنقار وم٢من اًمٕمٞمديـ ذم ؾمٞمام ٓ ممٜمقع حمرم -

 اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م سمدع قمغم اًمٙمالم أثٜم٤مء ذم «اعمدظمؾ» ذم اهلل رمحف احل٤مج اسمـ ىم٤مل وىمد

 :«158/ 1» ؿمٕم٤ٌمن ُمـ

 اجل٤مُمع ذم يٌ٘مك ٓ طمتك اخل٤مرق اخل٤مرج اًمقىمقد زي٤مدة ُمـ ومٕمٚمقه ُم٤م إمم شمرى أٓ»

 واًمنموم٤مت إقمٛمدة ذم احل٤ٌمل ضمٕمٚمقا  إهنؿ طمتك ،أوىمده إٓ يقىمد مم٤م رء وٓ ىمٜمديؾ

 رمحٝمؿ اًمٕمٚمامء يمره ٕضمٚمف اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ شم٘مدم وىمد وأوىمدوه٤م اًم٘مٜم٤مديؾ ومٞمٝم٤م وقمٚم٘مقا 

 ذم اًم٥ًٌم يم٤من ذًمؽ إن إذ ذًمؽ همػم إمم ...واجلدران واعمٜمؼم سم٤معمّمحػ اًمتٛمًح اهلل

 يٕمت٘مدوا مل وإن اًمٔم٤مهر ذم اًمٜم٤مر سمٕمٌدة شمِمٌف ومٞمف اًمقىمقد وزي٤مدة ،إصٜم٤مم قم٤ٌمدة اسمتداء

 سمٜمٞم٦م إًمٞمٝم٤م اضمتٛمٕمقا  وؿمٕمِمٕمتٝم٤م ىمقهت٤م ذم يم٤مٟم٧م إذا طمتك دوهن٤ميقىم اًمٜم٤مر قمٌدة ٕن ذًمؽ

 أهؾ سمٗمٕمؾ اعمًٚمٛملم شمِمٌف شمرك قمغم وؾمالُمف اهلل صٚمقات اًمِم٤مرع طم٨م وىمد ،قم٤ٌمدهت٤م

 اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم اضمتامع ذًمؽ قمغم واٟمْمؿ. هبؿ اعمختص زهيؿ ذم طمتك اًم٤ٌمـمٚم٦م إدي٤من

 اًمٚمٖمط ويمثرة ٤مًم٤ٌمهم سمٗمْمالهتؿ اجل٤مُمع يتٜمجس اًمذي اًمّمٖم٤مر واًمقًمدان واًمرضم٤مل

 وىمد رضم٥م ُمـ واًمٕمنميـ اًم٤ًمسمع ًمٞمٚم٦م ُمـ وأقمٔمؿ وأيمثر أؿمد هق مم٤م اًمٙمثػم واًمٚمٖمق

 زي٤مدة سم٥ًٌم وذًمؽ وأيمؼم وأؿمٜمع أيمثر اًمٚمٞمٚم٦م هذه وذم اعمٗم٤مؾمد ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م شم٘مدم

 طمتك سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م جير يمٞمػ اًمٌدع هذه إمم وإي٤مك اهلل رمحٜم٤م وم٤مٟمٔمر ،ومٞمٝم٤م اًمقىمقد

 .يمالُمف ـه. ا. «حرُم٤متاعم إمم ذًمؽ يٜمتٝمل

 سمٙمر أيب قمـ ٟم٘مال «11 - 11 ص» «واحلقادث اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨م» وذم

 :ىم٤مل أنف اهلل رمحف اًمٓمرـمقر

 ؾمٜمـ قمغم ومٞمف واوضمرُ  اعمتنمقمقن وؾمٛمف قمام سمف وظمرضمقا  اعمٌتدقمقن أطمدصمف ومم٤م»

 قمـ رء ٤مومٞمٝم يّمح ومل ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م اًمقىمٞمد :وًمٕم٤ٌم هلقا  ديٜمٝمؿ واختذوا اعمجقس

[ إٓ] أطمدصمف وُم٤م ،اًمرواة ُمـ صدوق واإلي٘م٤مد ومٞمٝم٤م سم٤مًمّمالة ٟمٓمؼ وٓ ط اهلل رؾمقل

 طمدث ُم٤م وأول. ُمٕمٌقدهؿ اًمٜم٤مر ٕن اعمجقؾمٞم٦م ديـ ذم راهم٥م اعمحٛمدي٦م سم٤مًمنميٕم٦م ُمتالقم٥م
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 ضمٕمٚمٝمؿ وهق ،اًمٓمٖم٤مم قمغم سمف هقنيٛمق   ُم٤م اإلؾمالم ديـ ذم وم٠مدظمٚمقا  اًمؼماُمٙم٦م زُمـ ذم ذًمؽ

 وهق ديٜمٝمؿ وإىم٤مُم٦م اًمٜمػمان قم٤ٌمدة وُم٘مّمقدهؿ اإليامن ؾمٜمـ ُمـ يم٠منف ؿمٕم٤ٌمن ذم اإلي٘م٤مد

 أوىمدوا اًمتل اًمٜم٤مر إمم ذًمؽ يم٤من وؾمجدوا وريمٕمقا  اعمًٚمٛمقن صغم إذا طمتك إدي٤من أظمن

 ذم جيتٛمع ُم٤م ُمع هذا ،إُمّم٤مر ؾم٤مئر ومٞمٝم٤م سمٖمداد شمٌٕم٧م وأقمّم٤مر ؾمٜمقن ذًمؽ قمغم وُمْم٧م

 اًمٕم٤ممل وقمغم ُمٜمٕمٝمؿ اًمًٚمٓم٤من قمغم قاضم٥موم٤مًم ،واظمتالـمٝمؿ واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ

 ذم احلدي٨م صح وم٘مد يّمقُمف يم٤من ط اهلل رؾمقل ٕن ؿمٕم٤ٌمن ذف وإٟمام. ردقمٝمؿ

 .«أيمثره أو يمٚمف ؿمٕم٤ٌمن طصٞم٤مُمف

 :«10 ص» ؿم٤مُم٦م أيب اسمـ ىم٤مل صمؿ

 وم٤ًمد ُمـ ي٘مع سمام ومٙمٞمػ ،اعمْمٚملم اعمتٜمًٙملم ضمٝم٦م ُمـ ٟم٤مؿمئ وم٤ًمد يمٚمف ومٝمذا»

 ويمٚمٝمؿ ،واًم٤ٌمـمٜم٦م اًمٔم٤مهرة اعمٕم٤ميص ُمـ سم٠منقاع ٚم٦ماًمٚمٞم شمٚمؽ وإطمٞم٤مء ،اعمؽمديـ اًمٗمً٘م٦م

 اهلل ُمٕم٤ميص قمغم إقم٤مٟم٦م هق وإٟمام ىمرسم٦م أنف ئمـ اًمذي اعمٕمت٤مد قمـ اخل٤مرج اًمقىمٞمد سم٥ًٌم

 زي٤مدة اؾمتح٤ٌمب اًمنميٕم٦م ذم ي٠مت ومل ،اًمٌدع أهؾ ًمِمٕم٤مئر وشم٘مقي٦م اعمٜمٙمر وإفمٝم٤مر شمٕم٤ممم

 قمروم٦م يقم احلج٤مج مقمقا  يٗمٕمٚمف وُم٤م ،أصال ُم٤م ُمقوع ذم احل٤مضم٦م ىمدر قمغم اًمقىمٞمد ذم

 إٟمٙم٤مره جي٥م اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ومٝمق احلرام سم٤معمِمٕمر اًمٜمحر يقم وًمٞمٚم٦م قمروم٤مت سمج٤ٌمل

 .«اعمٓمٝمرة اًمنميٕم٦م وظمالف وُمٜمٙمر سمدقم٦م سم٠منف ووصٗمف

 ([.1/097)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر

 والوقار بالسْٕٗة ادسجد إىل ئم أن ادساجد آداب ون

 وٓ واًمقىم٤مر سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ًجداعم إمم يٛمٌم أن» :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ينع

 أدريمتؿ ومام «واًمقىم٤مر: آظمر طمدي٨م ذم زاد» سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ومٕمٚمٞمٙمؿ اًمّمالة أتٞمتؿ إذا»

 .«وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا 

 ُمع ٟمّمكم ٟمحـ سمٞمٜمام: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م
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 إمم اؾمتٕمجٚمٜم٤م: ىم٤مًمقا  «ؿم٠منٙمؿ؟ ُم٤م»: ىم٤مل صغم ومٚمام رضم٤مل ضمٚم٦ٌم ؾمٛمع إذ طاًمٜمٌل

 .احلدي٨م «...اًمّمالة أتٞمتؿ إذا شمٗمٕمٚمقا  ومال»: ىم٤مل اًمّمالة

 .«151 - 155/ 1» وُمًٚمؿ «91/ 1» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :«179/ 1» اًمؽمُمذي ىم٤مل

ع رأى ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اعمًجد إمم اعمٌم ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ اظمتٚمػ»  ظم٤مف إذا اإلها

 ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمّمالة إمم هيرول يم٤من أنف ٕمْمٝمؿسم قمـ ذيمر طمتك إومم اًمتٙمٌػمة ومقت

ع يمره : وىم٤مٓ وإؾمح٤مق أمحد ي٘مقل وسمف ووىم٤مر شم١مدة قمغم يٛمٌم أن واظمت٤مر اإلها

 سم٠مس ومال إومم اًمتٙمٌػمة ومقت ظم٤مف إن: إؾمح٤مق وىم٤مل هريرة أيب طمدي٨م قمغم اًمٕمٛمؾ

 .«اعمٌم ذم ينع أن

ع يمراه٦م اًمّمقاب: أىمقل  ومٞمام سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ دوىم ،ٓ أو اًمتٙمٌػم تومقَّ  ُمٓمٚم٘م٤م اإلها

  .هٜم٤مك ومٚمػماضمع إًمٞمف اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م

 ([.1/755)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 هبام الدخول أراد إن بالساب َ٘ٓٗه يدلك أن ادساجد آداب ون

  [:اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف إًمٞمف هبام اًمدظمقل أراد إن سم٤مًمؽماب ٟمٕمٚمٞمف يدًمؽ أن جي٥م»

 أذى أو ىمذرا ٟمٕمٚمٞمف ذم رأى وم٢من ومٚمٞمٜمٔمر اعمًجد إمم ديمؿأطم ضم٤مء إذا»: واًمًالم

 .«ومٞمٝمام وًمٞمّمؾ ومٚمٞمٛمًحف

 اًمٚمٗمظ هذا سمٖمػم ؾمٌؼ وىمد قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .اعمٙم٤من ـمٝم٤مرة ُمـ اًمث٤مًمث٦م اعم٠ًمخ٦م ذم هٜم٤مك ذيمرٟم٤م يمام صحٞمح وإؾمٜم٤مده داود ٕيب وهق

 ([.1/751)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 الٕٗٔى بالرجل دخوله يبتدئ أن ساجداد آداب ون

 :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 ُم٤مًمؽ اسمـ أنس ىم٤مل يمام اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ وم٢من اًمٞمٛمٜمك سم٤مًمرضمؾ دظمقًمف يٌتدئ أن»

 ظمرضم٧م وإذا اًمٞمٛمٜمك سمرضمٚمؽ شمٌدأ أن اعمًجد دظمٚم٧م إذا اًمًٜم٦م ُمـ»: قمٜمف اهلل ريض

 [.طمًـ. ]«اًمٞمنى سمرضمٚمؽ شمٌدأ أن

: اًمّمح٤ميب ىمقل أن واًمّمحٞمح» :اًم٤ًمسمؼ أنس ي٨مطمد ؾم٤مق أن سمٕمد احل٤مومظ وىم٤مل

 اعمّمٜمػ ذط قمغم أنس طمدي٨م يٙمـ مل ح٤م ًمٙمـ ،اًمرومع قمغم حمٛمقل يمذا اًمًٜم٦م ُمـ

 اخلروج ذم سم٤مًمٞمٛملم اًمٌداءة قمغم يدل قم٤مئِم٦م طمدي٨م وقمٛمقم ،قمٛمر اسمـ سم٠مثر إًمٞمف أؿم٤مر

 ومٞمف يًتٓم٤مع ٓ قمام اطمؽمازا اؾمتٓم٤مع ُم٤م: ىمقهل٤م ذم: ي٘م٤مل أن وحيتٛمؾ أجْم٤م اعمًجد ُمـ

 اعمًت٘مذرة إؿمٞم٤مء شمٕم٤مـمل ويمذا ،اعمًجد ُمـ واخلروج اخلالء يمدظمقل ذقم٤م اًمتٞمٛمـ

 ذيمرت ح٤م ط طمٌف قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م وقمٚمٛم٧م ،واًمتٛمخط يم٤مٓؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٞمٛملم

 .«سم٤مًم٘مرائـ وإُم٤م سمذًمؽ هل٤م سم٢مظم٤ٌمره إُم٤م

 ([.1/751)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 : اشتحبابا الدخول عٕد يّول أن ادساجد آداب ون

 (..الٍَٗم باهلل أعوذ)

 :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 وؾمٚمٓم٤مٟمف اًمٙمريؿ وسمقضمٝمف اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مهلل أقمقذ»: اؾمتح٤ٌمسم٤م اًمدظمقل قمٜمد ي٘مقل أن»

 ىم٤مل ذًمؽ ىم٤مل وم٢مذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل «اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًم٘مديؿ

 [.صحٞمح. ]«اًمٞمقم ؾم٤مئر ُمٜمل طمٗمظ: اًمِمٞمٓم٤من

 «اًمٌخ٤مري صحٞمح» ل «191/ 1» «شمٗمًػمه» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ وقمزاه: ىمٚم٧م
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 .اهلل رمحف ُمٜمف وهؿ وذًمؽ

 قمغم صؾ مهللا اهلل سمًؿ»: ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من يمام أجْم٤م وي٘مقل»

 .«رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا وؾمٚمؿ حمٛمد

 :أطم٤مدي٨م ذم هذا ضم٤مء

: ىم٤مل اعمًجد دظمؾ إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس قمـ: إول

 .«حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل سمًؿ: ىم٤مل ظمرج وإذا حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل ًؿسم»

 [.طمًـ]

 دظمؾ إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م ط اهلل رؾمقل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمـ: اًمث٤مين

 .«رمحتؽ أبقاب زم واومتح ذٟمقيب زم اهمٗمر رب»: وىم٤مل وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صغم اعمًجد

 أبقاب زم واومتح ذٟمقيب زم اهمٗمر رب»: وىم٤مل وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صغم ظمرج وإذا

 [.ًمٖمػمه طمًـ.]«ومْمٚمؽ

 :سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ: اًمث٤مًم٨م

 أبقاب زم اومتح مهللا: وًمٞم٘مؾ ط اًمٜمٌل قمغم ومٚمٞمًٚمؿ اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اقمّمٛمٜمل مهللا: وًمٞم٘مؾ ط اًمٜمٌل قمغم ومٚمٞمًٚمؿ ظمرج وإذا رمحتؽ

 [.صحٞمح. ]«اًمرضمٞمؿ

 :سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م أؾمٞمد أيب قمـ أو محٞمد أيب قمـ: اًمراسمع

 ظمرج وإذا رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا: ومٚمٞم٘مؾ اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 .«100/ 1» ُمًٚمؿ أظمرضمف. «ومْمٚمؽ ُمـ أؾم٠مخؽ إين مهللا: ومٚمٞم٘مؾ

 أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ىمقًمف ذم سمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُٕمره واضم٥م اًمدقم٤مء وهذا»

 ظمرج وإذا ،رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا: وًمٞم٘مؾ ط اًمٜمٌل قمغم ومٚمٞمًٚمؿ اعمًجد

 .«اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ أضمرين مهللا: وًمٞم٘مؾ ط اًمٜمٌل قمغم ومٚمٞمًٚمؿ

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م
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 .آٟمٗم٤م خترجيٝمام ؾمٌؼ وىمد قمٜمف اهلل ريض أؾمٞمد أيب أو محٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .«اًمذيمر هذا اؾمتح٤ٌمب ومٞمف»

 اًمقضمقب سمٔم٤مهره اعمٗمٞمد إُمر خيرج دًمٞمؾ إمم حيت٤مج وم٘مط سم٤مٓؾمتح٤ٌمب: اًم٘مقل: ٧مىمٚم

 همػمه أو ٟمٗمًف اًمٜمقوي ًمذيمره دًمٞمؾ أي هٜم٤مك يم٤من وًمق. قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام دًمٞمؾ وٓ آؾمتح٤ٌمب إمم

 :«75/ 7» «اعمحغم» ذم وم٘م٤مل طمزم اسمـ اإلُم٤مم وضمقسمف إمم ذه٥م وًمذًمؽ

 وم٢مذا رمحتؽ أبقاب زم ومتحا مهللا: ي٘مقل أن اعمًجد دظمؾ ُمـ قمغم وواضم٥م»

 دظمقل ذوط ُمـ هق إٟمام وهذا. ومْمٚمؽ ُمـ أؾم٠مخؽ إين مهللا: ومٚمٞم٘مؾ ُمٜمف ظمرج

 قمَم وىمد ضم٤مئزة ذًمؽ ي٘مؾ مل ُمـ ومّمالة اًمّمالة ذوط ُمـ ٓ دظمٚمف ُمتك اعمًجد

 .«سمف أُمر ُم٤م ىمقًمف شمريمف ذم

 رواي٦م ذم شم٘مع ومل. أؾمٞمد أيب أو محٞمد أيب قمـ ُمًٚمؿ ـمريؼ ُمـ احلدي٨م ؾم٤مق صمؿ

 اًمرواي٤مت ذم قمٚمٞمٝم٤م ي٘مػ مل طمزم اسمـ ويم٠من إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمام. ومٚمٞمًٚمؿ: ُمًٚمؿ

 سمقضمقب وًم٘م٤مل ًمذيمرمه٤م وإٓ اًمزي٤مدشم٤من ومٞمف اًمذي هريرة أيب طمدي٨م قمغم وٓ إظمرى

 .أجْم٤م اًمًالم

 قمٚمٞمف اًمّمالة دون وم٘مط ط اًمٜمٌل قمغم اًمًالم وضمقب يٗمٞمد احلدي٨م فم٤مهر إن صمؿ

 اًمًالم إن: ي٘م٤مل ىمد أنف إٓ ؾمٌؼ يمام واًمًالم اًمّمالة فقمٚمٞم ومٕمٚمف ُمـ ًمثٌقهت٤م ُمًتح٦ٌم وم٢مهن٤م

 واًمًالم اًمّمالة سملم جيٛمع يم٤من طمٞم٨م سمٗمٕمٚمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمٞمٜمف وىمد جمٛمؾ ومٞمف

ـَ آَُمٜمُقا ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُم٘مت٣م هق وذًمؽ ٤َم اًمَِّذي ِل  َي٤م أهَيُّ إِنَّ اهلَل َوَُمالَئَِٙمتَُف ُيَّمٚمُّقَن قَمغَم اًمٜمٌَّ

ٚمِٞماًم َصٚمُّقا قَمَٚمٞمْ  ًْ  قمٚمٞمف اًمًالم شمِمٛمؾ ط قمٚمٞمف اًمّمالة أن ومٙمام. [07 : إطمزاب] ﴾ِف َوؾَمٚم ُٛمقا شَم

 أجْم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة يِمٛمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ومٚمٕمؾ اًمتِمٝمد ذم ويمام اًمٙمريٛم٦م أي٦م سمٞمٜمتف يمام أجْم٤م

 يم٤من وإن شمٕم٤ممم اهلل ومٛمـ صقاسم٤م يم٤من وم٢من ذيمره اعمقوع هذا ذم زم قمـ ُم٤م هذا. اإلـمالق قمٜمد

 .قمٚمٞمف ىمدر ممـ شمّمحٞمحف وأرضمق اهلل ٤مؾمتٖمٗمروم ذًمؽ همػم

 اعمًجد اعمّمكم دظمقل قمٜمد ط اهلل رؾمقل قمغم «اًمًالم» ذع وإٟمام» :اًمًٜمدي ىم٤مل
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 يذيمره أن ومٞمٜمٌٖمل اًمٕمٔمٞمؿ اخلػم ووصقل اعمًجد دظمقًمف ذم اًم٥ًٌم ٕنف ظمروضمف وقمٜمد

 ًمتحّمٞمؾ ووع اًمدظمقل ٕن سم٤مخلروج واًمٗمْمؾ سم٤مًمدظمقل اًمرمح٦م وختّمٞمص. سم٤مخلػم

 .«سم٤مًمٗمْمؾ اعمراد وهق اًمرزق ـمٚم٥م حمؾ هق اعمًجد وظم٤مرج واعمٖمٗمرة اًمرمح٦م

 :«105 ص» «اإلظمٜم٤مئل قمغم اًمرد» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل: «شمٜمٌٞمف»

 أؾم٠مخؽ إين مهللا»: اعمًجد دظمقل قمٜمد ي٘م٤مل أنف وهمػمه «داود أيب ؾمٜمـ» ذم»

 .«شمقيمٚمٜم٤م اهلل وقمغم ظمرضمٜم٤م اهلل وسمًؿ وجلٜم٤م اهلل سمًؿ اعمخرج وظمػم اعمقًم٩م ظمػم

 إؿمٕمري ُم٤مًمؽ أيب طمدي٨م ُمـ «داود أيب ؾمٜمـ» ُمـ إدب ذم احلدي٨م: ىمٚم٧م

 وإؾمٜم٤مده. إًمخ «...مهللا: ومٚمٞم٘مؾ سمٞمتف ذم اًمرضمؾ وًم٩م إذا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 داود أبق ًمف شمرضمؿ وًمذًمؽ ،اعمًجد ٓ اًمدار دظمقل أوراد ُمـ شمرى يمام وهق وٕمٞمػ

 ضمٕمٚمف ذم وهؿ ىمد اإلؾمالم ؿمٞمخ أن وم٤مًمٔم٤مهر «ي٘مقل ُم٤م سمٞمتف دظمؾ ومٞمٛمـ ضم٤مء ُم٤م سم٤مب»ـسم

 اإلؾمالم ؿمٞمخ سمٕمْمف قمٚمؼ ٟمٕمؿ ،همػمه ذًمؽ ذيمر ُمـ أضمد ومل اعمًجد دظمقل أوراد ُمـ

 قمغم واًمًالم اًمّمالة ومذيمر اعمًجد دظمٚمقا  إذا ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس يم٤من: ؾمػميـ اسمـ قمـ

 إذا ي٘مقًمقن ويم٤مٟمقا  شمقيمٚمٜم٤م اهلل وقمغم ظمرضمٜم٤م اهلل وسمًؿ دظمٚمٜم٤م اهلل وسمًؿ ط اًمٜمٌل

 .ذًمؽ ثؾُم ظمرضمقا 

 ([.1/751)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ادسجد ون واخلروج الدخول دعاء

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 مهللا حمٛمد قمغم صؾ مهللا»: ُمٜمف واخلروج اعمًجد إمم اًمدظمقل دقم٤مء ذم ىمقًمف

 .«ذٟمقيب زم اهمٗمر

 :ُمالطمٔمت٤من هذا قمغم ًمٜم٤م: ىمٚم٧م

 ًمثٌقت ط قمٚمٞمف اًمًالم هٜم٤م  ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة إمم يْم٤مف أن ليٜمٌٖم: إومم
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 ويمذًمؽ اخلروج قمٜمد سم٤مًمٕمّمٛم٦م اًمدقم٤مء اعم١مًمػ ٟم٘مؾ ُمٜمف اًمذي هريرة أيب طمدي٨م ذم سمف إُمر

 .«قمقاٟم٦م أيب صحٞمح» ذم أؾمٞمد وأيب محٞمد أيب طمدي٨م ُمـ اعمذيمقر إُمر صم٧ٌم

 ُمـ روي وإٟمام صحٞمح ٨مطمدي ذم يرد مل اعمقوٕملم ذم سم٤معمٖمٗمرة اًمدقم٤مء أن: اًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمدقم٤مء وم٢من اًمؽمُمذي خمرضمف سمٞمٜمف يمام ُمٜم٘مٓمع أنف ُمع وهق قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م طمدي٨م

 قمغم شم٤مسمٕمف وىمد وٕمٞمػ وهق ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م احلدي٨م ذم سمذيمره شمٗمرد ومٞمف اعمذيمقر

 اًمدقم٤مء هذا ومٞمف يذيمر مل وًمٙمٜمف ضمٚمٞمؾ صم٘م٦م وهق قمٚمٞم٦م سمـ إؾمامقمٞمؾ احلدي٨م أصؾ رواي٦م

 .ُمٜمٙمر وأنف ومٞمف يّمح ٓ أنف غمقم يمٚمف ذًمؽ ومدل

 ومٞمٝم٤م إيراده وٓ اًمّمحٞمح٦م إدقمٞم٦م ُمع اًمتزاُمف ينمع ٓ أنف أرى وم٢مين وًمذًمؽ
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 ([195)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 ([190)ص عمٜم٦ما مت٤مم] 

 السِر ون الّدوم صالة فٗه ُيَيَذ  أن ادساجد آداب ون

 اًمًٗمر ُمـ اًم٘مدوم صالة ومٞمف ومٞمّمكم سمف يٌدأ أن» :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 صمؿ ريمٕمتلم ومٞمف ومريمع سم٤معمًجد سمدأ ؾمٗمر ُمـ ىمدم إذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من» :وم٘مد

 .«ًمٚمٜم٤مس ضمٚمس

 [.صحٞمح.]قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 :سمٚمٗمظ صمٕمٚم٦ٌم أيب طمدي٨م ُمـ وآظمر

 ي٠ميت صمؿ سمٗم٤مـمٛم٦م يثٜمل صمؿ ريمٕمتلم ومٞمف ومّمغم سم٤معمًجد سمدأ ؾمٗمر ُمـ ىمدم إذا يم٤من»»

 :ًمٗمظ وذم. ««أزواضمف

 .««ٟم٤ًمئف سمٞمقت أتك صمؿ وم٤مـمٛم٦م سمٌٞم٧م سمدأ صمؿ»»
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 .اًمٖمػم ُمٙم٤من سمٞم٤مض ٟمًختٜم٤م وذم «اًمٗمتح» ذم يمام وهمػمه اًمٓمؼماين رواه

 ٓ اعمًجد ذم اجلٚمقس ٕضمؾ يم٤مٟم٧م هذه اًمّمالة أن فم٤مهره إول واحلدي٨م

 يم٤مٟم٧م سم٠مهن٤م - ُمٜمٝمام إظمػم ؾمٞمام ٓ - سحي٤من ؿم٤مهداه ًمٙمـ اًمًٗمر ُمـ ًمٚم٘مدوم

 ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل وًمذًمؽ. إقمغم ذم أيت ضم٤مسمر طمدي٨م وُمثٚمف اًمًٗمر ُمـ ًمٚم٘مدوم

 :يمٕم٥م طمدي٨م وقمغم قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘م٤م «ُمًٚمؿ

 ىمدوُمف أول اعمًجد ذم ؾمٗمره ُمـ ًمٚم٘م٤مدم لمريمٕمت اؾمتح٤ٌمب إطم٤مدي٨م هذه ذم»

 اعمذيمقرة وإطم٤مدي٨م اعمًجد حتٞم٦م أهن٤م ٓ اًمًٗمر ُمـ ًمٚم٘مدوم ُم٘مّمقدة اًمّمالة وهذه

 .«ذيمرشمف ومٞمام سحي٦م

 اًمثالصم٦م ىمّم٦م قمٚمٞمٝم٤م اؿمتٛمٚم٧م اًمتل واًمٗمقائد احلٙمؿ ذيمره صدد ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 :ظمٚمٗمقا  اًمذيـ

 اهلل سمٌٞم٧م يٌدأ وأن ووقء قمغم اًمٌٚمد يدظمؾ أن اًمًٗمر ُمـ ًمٚم٘م٤مدم اًمًٜم٦م أن وُمٜمٝم٤م»

 .«أهٚمف إمم يٜمٍمف صمؿ قمٚمٞمف ًمٚمٛمًٚمٛملم جيٚمس صمؿ ريمٕمتلم ومٞمف ومٞمّمكم سمٞمتف ىمٌؾ

: قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر وم٘م٤مل سمف آهتامم ومٞمٜمٌٖمل سمذًمؽ ط أُمر وىمد»

 ومٞمف ومّمؾ اعمًجد ائ٧م: زم ىم٤مل اعمديٜم٦م ىمدُمٜم٤م ومٚمام ط اهلل رؾمقل ُمع ؾمٗمر ذم يمٜم٤م»

 [.صحٞمح.]«[رضمٕم٧م صمؿ ومّمٚمٞم٧م ومدظمٚم٧م: لىم٤م] ريمٕمتلم

 أقمٚمؿ ٓ ًمٙمٜمل اعمًجد ذم اًمًٗمر ُمـ اًم٘مدوم صالة وضمقب يٗمٞمد إُمر وفم٤مهر

 .أقمٚمؿ واهلل. إًمٞمف سٟم٤م سمف ىم٤مل ُمـ وضمد وم٢من إًمٞمف ذه٥م اًمٕمٚمامء ُمـ أطمدا

 ([.1/717)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 الٗرسى بالرجل وٕه اخلروج يبدأ أن ادساجد آداب ون

 .اعم٤ًمضمد ابآد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 .«اًمًٜم٦م ُمـ وم٢مٟمف اًمدظمقل قمٙمس اًمٞمنى سم٤مًمرضمؾ ُمٜمف اخلروج يٌدأ أن»

 ([.1/718)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 (..اهلل بسم: )اخلروج عٕد يّول أن ادساجد آداب ون

 :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 أؾم٠مخؽ إين مهللا وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل سمًؿ»: ذًمؽ قمٜمد ي٘مقل وأن»

 ُمـ «أقمذين: آظمر وذم أضمرين: ًمٗمظ وذم» اقمّمٛمٜمل مهللا»: ي٘مقل رةوشم٤م «ومْمٚمؽ ُمـ

 .«سمف ًمألُمر ىمقًمف واضم٥م يمٚمف وهذا «اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من

 .([1/718)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 إلٗه يَود أن ٘ٗته ودم وٕه خيرج أن ادساجد آداب ون

 يّمػم ًمٕمٚمف إًمٞمف يٕمقد أن ٟمٞمتف وذم ُمٜمف خيرج أن»  :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :ومٞمٝمؿ ط اهلل رؾمقل ىم٤مل اًمذيـ اًمًٌٕم٦م ُمـ

 ٓ يقم «قمرؿمف فمؾ: آظمر طمدي٨م وذم» فمٚمف ذم[ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم] اهلل ئمٚمٝمؿ ؾمٌٕم٦م»

 ،[ذًمؽ قمغم شمقذم طمتك] وضمؾ قمز اهلل قم٤ٌمدة ذم ٟمِم٠م وؿم٤مب ،قم٤مدل إُم٤مم: فمٚمف إٓ فمؾ

 احلدي٨م ذم زاد ،اعمًجد ذم ُمٕمٚمؼ ىمٚمٌف يم٠منام: ًمٗمظ وذم» ،سم٤معمًجد ُمٕمٚمؼ ىمٚمٌف ورضمؾ

 قمغم اضمتٛمٕم٤م اهلل ذم حت٤مسم٤م ورضمالن ،إًمٞمف يٕمقد طمتك ُمٜمف ظمرج إذا «طمٌٝم٤م ُمـ: ظمرأ

 ظمِمٞم٦م ُمـ] قمٞمٜم٤مه ومٗم٤مو٧م «ظمأل ذم: ًمٗمظ وذم» ظم٤مًمٞم٤م اهلل ذيمر ورضمؾ ،وشمٗمرىم٤م ذًمؽ

ة دقمتف ورضمؾ ،[اهلل [ ٟمٗمًٝم٤م إمم] ومج٤مل «ُمٜمّم٥م ذات: ًمٗمظ وذم» طم٥ًم ذات اُمرأ

 أنٗم٘م٧م ُم٤م ؿمامًمف شمٕمٚمؿ ٓ طمتك ٗم٤مه٤موم٠مظم سمّمدىم٦مٍ  قشمّمدَّ  ورضمٌؾ  ،اهلل أظم٤مف إين: وم٘م٤مل

 [.صحٞمح.]«ؿمامًمف ُمـ يٛمٞمٜمف أظمٗمك يم٠منام سمّمدىم٦م شمّمدق: ًمٗمظ وذم» يٛمٞمٜمف

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق هٜم٤م احلدي٨م إيراد ُمـ واعم٘مّمقد

 :اعمٜم٤موي ىم٤مل. «إًمٞمف يٕمقد طمتك ُمٜمف ظمرج إذا سم٤معمًجد ُمٕمٚمؼ ىمٚمٌف ورضمؾ»

 اعمًجد ذم إٓ صالة يّمكم ومال ّمالةاًم أوىم٤مت مجٞمع ذم إًمٞمف اًمؽمدد قمـ سمف يمٜمك»

 سم٘مٚمٌف ًمٚمٛمًجد ُمالزم ومٝمق ومٞمف ومٞمّمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٕمقد أظمرى يٜمتٔمر وهق إٓ ُمٜمف خيرج وٓ
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 .«ومٞمف اجلٚمقس دوام اعمراد ومٚمٞمس

 ([.1/719)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

ًّٗا كان أو له عَٔل  ال فارًغا كان دن األفًل  أن الْسب عن غٕ

 رىاألخ لٓيالة ا٘تٍاًرا ادسجد دم يبّى

 ومٞمف يٌ٘مك أن اًمٙم٥ًم قمـ همٜمٞم٤م يم٤من أو ًمف قمٛمؾ ٓ وم٤مرهم٤م يم٤من عمـ وإومْمؾ»

 اعمًجد ذم ضمٚمس ُمـ»: ط ًم٘مقًمف قمٔمٞمام ومْمال ومٞمف وم٢من إظمرى ًمٚمّمالة اٟمتٔم٤مرا

 [.ضمٞمد إؾمٜم٤مده.]«اًمّمالة ذم ومٝمق اًمّمالة يٜمتٔمر

 اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ومرؾمف سمف اؿمتد يمٗم٤مرس اًمّمالة سمٕمد ُمـ اًمّمالة ُمٜمتٔمر»: وىمقًمف»

 اًمرسم٤مط ذم وهق ي٘مقم أو حيدث مل ُم٤م اهلل ُمالئٙم٦م قمٚمٞمف شمّمكم «قمدوه: أي» «يمِمحف قمغم

 [.صحٞمح إؾمٜم٤مده.]«إيمؼم

 أهٚمف إمم يٜم٘مٚم٥م أن يٛمٜمٕمف ٓ] يٜمتٔمره٤م دام ُم٤م صالة ذم أطمديمؿ يزال ٓ»: وىمقًمف» 

 ًمف اهمٗمر مهللا: اعمًجد ذم دام ُم٤م أطمديمؿ قمغم شمّمكم اعمالئٙم٦م شمزال وٓ[ اًمّمالة إٓ

 .«حيدث مل ُم٤م[ ومٞمف ي١مذ مل ُم٤م قمٚمٞمف شم٥م مهللا] ارمحف مهللا

 اهلل إن: ]ىم٤مل هريرة؟ أب٤م ي٤م احلدث وُم٤م: طميُمقت ُمـ[ أقمجٛمل] رضمؾ وم٘م٤مل

ط أو وم٤ًمء[ احلؼ ُمـ يًتحٞمل ٓ  [.صحٞمح.]«[ضا

 رأج٧م ًمذًمؽ اًمِمقيم٤مين ًمذيمره يتٕمرض مل سمام اًمقضمقب ًمٕمدم اًمٜم٤ًمئل اطمت٩م وىمد

د اًمٗم٤مئدة ُمـ  .قمٚمٞمف ًمٚمتٜمٌٞمف سمف اطمت٩م ُم٤م إيرا

 ُم٤مًمؽ اسمـ يمٕم٥م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل يمٕم٥م سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ أظمرضمف ُم٤م وهق

 :ىم٤مل شمٌقك همزوة ذم ط اهلل رؾمقل قمـ ختٚمػ طملم طمديثف حيدث

 ومٞمف ومريمع سم٤معمًجد سمدأ ؾمٗمر ُمـ ىمدم إذا ويم٤من ىم٤مدُم٤م ط اهلل رؾمقل وصٌح

 صمؿ اعمٖمْم٥م شمًٌؿ شمًٌؿ ؾمٚمٛم٧م ومٚمام: وومٞمف. احلدي٨م ...ًمٚمٜم٤مس ضمٚمس صمؿ ريمٕمتلم
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 :زم وم٘م٤مل يديف سملم ضمٚم٧ًم طمتك ومجئ٧م «شمٕم٤مل»: ىم٤مل

 .«فمٝمرك؟ اسمتٕم٧م شمٙمـ أخؿ ظمٚمٗمؽ؟ ُم٤م»

 ًمرأج٧م اًمدٟمٞم٤م أهؾ ُمـ همػمك قمٜمد ضمٚم٧ًم ًمق - واهلل - إين اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م

 اًمٞمقم طمدصمتؽ ًمئـ قمٚمٛم٧م ًم٘مد واهلل وًمٙمـ ضمدٓ أوشمٞم٧م ًم٘مد ؾمخٓمف ُمـ ؾم٠مظمرج أين

 طمدصمتؽ وًمئـ قمكم يًخٓمؽ وضمؾ قمز اهلل أن ًمٞمقؿمؽ قمٜمل سمف ًمؽمى يمذب طمدي٨م

 أجن وٓ أىمقى ىمط يمٜم٧م ُم٤م واهلل اهلل قمٗمق ومٞمف ٕرضمق إين ومٞمف قمكم دمد صدق طمدي٨م

 ي٘ميض طمتك وم٘مؿ صدق وم٘مد هذا أُم٤م» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل قمٜمؽ ختٚمٗم٧م طملم ُمٜمل

 .ومٛمْمٞم٧م وم٘مٛم٧م «ومٞمؽ اهلل

 .«صالة سمٖمػم ُمٜمف واخلروج اعمًجد ذم اجلٚمقس ذم اًمرظمّم٦م» :ـسم ًمف وشمرضمؿ

 يم٤من أنف أو صالة سمدون ضمٚمس أنف ذم سحي٤م ًمٞمس ىمٌٚمف ييم٤مًمذ احلدي٨م وًمٙمـ

 ُم٤م ومٞمف وًمٞمس ذًمؽ ظمالف حيتٛمؾ هق سمؾ سم٤مًمتحٞم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره سمٕمد

 .أقمٚمؿ واهلل آؾمتدٓل سمف ؾم٘مط آطمتامل ـمرىمف ىمد وإذ آطمتامل هذا يدومع

 :سمف اطمتجقا  ُم٤م يمؾ ومٜمد أن سمٕمد اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وًمذًمؽ

 .«اًمقضمقب ُمـ اًمٔم٤مهر أهؾ ىم٤مًمف ُم٤م اًمٔم٤مهر أن ًمؽ ٓح هذا قمروم٧م وم٢مذا»

 :ىم٤مل «اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين إُمػم اًمقضمقب اظمتٞم٤مر إمم وؾمٌ٘مف

 .«سمف اًمقاردة إواُمر ًمٙمثرة»

 خيٓم٥م اعمٜمؼم قمغم وهق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره ُمـ ي٠ميت ُم٤م ذًمؽ وي١ميد: ىمٚم٧م

 وًمق اعمًجد يدظمؾ ُمـ يمؾ سمذًمؽ أُمر صمؿ اًمّمالة هبذه اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمٙم٤م اجلٛمٕم٦م يقم

 :ُٕمقر وضمقهب٤م قمغم إدًم٦م أىمقى ُمـ ومٝمذا خيٓم٥م اإلُم٤مم يم٤من

 .اخلٓم٦ٌم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمٓمٕمف إول

 .ؾمٚمٞمؽ ضمٚمس أن سمٕمد هب٤م أُمره: اًمث٤مين

 هذه ذم أنف اعمٕمٚمقم ُمـ وم٢مٟمف اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء ذم هب٤م أُمر اٟمف: - أىمقاه٤م وهق - اًمث٤مًم٨م
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 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اعمٜمٙمر قمـ يٜمٝمك أو فسم٤معمٕمرو ي٠مُمر أن ٕطمد جيقز ٓ احل٤مل

 .«ًمٖمقت وم٘مد خيٓم٥م واإلُم٤مم أنّم٧م: اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا» :واًمًالم

 احل٤مًم٦م هذه ذم سم٤مًمتحٞم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمر وم٢مذا. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه

 ذم اًمقاضمٌلم اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ُمـ قمٜمده أقمٔمؿ أهن٤م قمغم ذًمؽ دل

 .هلل واحلٛمد خيٗمك ٓ واوح وهذا .إصؾ

شمر وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م  .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ ُمتقا

 .قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 .قمٜمف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ يزيد سمـ قمكم قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف

 .اًمِمقاهد ذم طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 إمم يٚمتٗم٧م ومال ريح أو صقت سمخروج اوياًمر ومنه ىمد «حيدث مل ُم٤م»: ىمقًمف

 :احل٤مومظ ىم٤مل ظمالومف

 ُمٜمٝمام إذى ٕن أومم سم٤مب ُمـ واًمٚم٤ًمن اًمٞمد طمدث اضمتٜم٤مب أن ُمٜمف ي١مظمذ ًمٙمـ»

 .«سمٓم٤مل اسمـ ذًمؽ إمم أؿم٤مر. أؿمد يٙمقن

 «اًمت٘مري٥م ذح» ذم اًمٕمراىمل ومقائده وذيمر احلدي٨م ذح ذم اًمٙمالم أـم٤مل وىمد

 .إًمٞمف ومٚمػمضمع ؿم٤مء ومٛمـ

 ُمـ] سمف اهلل شمٌِمٌش إٓ واًمذيمر ًمٚمّمالة اعم٤ًمضمد ُمًٚمؿ رضمؾ يقـمـ ٓ»: وىمقًمف»

 .«قمٚمٞمٝمؿ ىمدم إذا سمٖم٤مئٌٝمؿ اًمٖم٤مئ٥م أهؾ يتٌِمٌش يمام[ خيرج طملم

 [.صحٞمح. ]أجْم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ هق

 اعم٠ًمخ٦م ذم واًمٚمٓمػ اًمّمديؼ سمٛمجلء اًمّمديؼ ومرح أصٚمف: «شمٌِمٌش»: ىمقًمف

 .اُمفوإيمر وشم٘مريٌف سمؼمه شمٚم٘مٞمف: هٜم٤م واعمراد واإلىم٤ٌمل

 وومٞمام اعم٤ًمضمد وًمزوم اًمّمالة سمٕمد اًمّمالة اٟمتٔم٤مر ذم أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 .«اًمؽمهمٞم٥م» ب ومٕمٚمٞمف اًمزي٤مدة رام وُمـ ويمٗم٤مي٦م همٜمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ذيمرٟم٤م
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 واؾمتٞمٓم٤من اًمّمالة اٟمتٔم٤مر قمغم اًمؽمهمٞم٥م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م أخٗم٤مفمٝم٤م اظمتالف قمغم وومٞمٝم٤م

 طمزم اسمـ إًمٞمف ذه٥م ىمدو آؾمتح٤ٌمب شمٗمٞمده ُم٤م وأىمؾ واًمّمالة اًمذيمر أضمؾ ُمـ اعم٤ًمضمد

 .«واًمتٍمف اًمٙم٥ًم قمـ همٜمك ذم هق عمـ اعمًجد ُمالزُم٦م ويًتح٥م» :وم٘م٤مل اهلل رمحف

 اًمًٕمل وضمقب ُمـ اًمنميٕم٦م ذم صم٧ٌم ح٤م ذًمؽ قمغم وشمٌٕمٜم٤مه اًم٘مٞمد هبذا ىمٞمده وإٟمام

اَلُة ﴿: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٜم٤مس قمغم قم٤مًم٦م اعمًٚمؿ يٙمقن ٓ وأن اًمرزق وراء وَم٢ِمَذا ىُمِْمٞم٧َِم اًمّمَّ

 وَم٤مٟمتنَِمُ 
ِ
 سمٚمغ أو ذًمؽ قمـ همٜمٞم٤م يم٤من وم٢مذا [15 : اجلٛمٕم٦م] ﴾وا ذِم إَْرِض َواسْمتَُٖمقا ُِمـ وَمْْمِؾ اهلل

 وـمٜمف جيٕمؾ أن ُمٕم٘مقٓ يم٤من ذًمؽ همػم أو اًمٕمٛمؾ يًتٓمٞمع ٓ سمحٞم٨م قمتٞم٤م اًمٕمٛمر ُمـ

 .واًمّمالة اهلل ًمذيمر ومٞمف يراسمط وأن شمٕم٤ممم اهلل سمٞم٧م

 ([.1/711)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 اليالة قبل األذان بَد جدادس ون اخلروج حيل ال

 ىمٌؾ إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج» :سم٤مًمّمالة اعمتٕمٚم٘م٦م اعمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 أبق وم٘م٤مل[ سم٤مًمٕمٍم] ومٞمف أذن سمٕمدُم٤م اعمًجد ُمـ رضمؾ ظمرج» وم٘مد حيؾ ٓ اًمّمالة

 اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ صحٞمح. ]«ط اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م قمَم وم٘مد هذا أُم٤م: قمٜمف اهلل ريض هريرة

 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل: [ىم٤مل صمؿ ؿمقاهده سمٕمض

 ًمٖمػم إذان ؾمامع سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج حتريؿ قمغم يدٓن واحلديث٤من»

 ٕن اًمّمالة شمٚمؽ ومٞمف يّمكم طمتك إًمٞمف اًميورة شمدقمق وُم٤م احل٤مضم٦م وىمْم٤مء اًمقوقء

 هذا وقمغم: احلدي٨م ذيمر أن سمٕمد اًمؽمُمذي ىم٤مل اًمّمالة ًمتٚمؽ شمٕملم ىمد اعمًجد ذًمؽ

 ُمـ أطمد خيرج ٓ أن: سمٕمدهؿ وُمـ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اًمٕمٛمؾ

. ُمٜمف سمد ٓ أُمر أو ووقء همػم قمغم يٙمقن أن: قمذر ُمـ إٓ[ إذان سمٕمد] اعمًجد

 قمٜمدٟم٤م وهذا اإلىم٤مُم٦م ذم اعم١مذن ي٠مظمذ مل ُم٤م خيرج: ىم٤مل أنف اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿ قمـ ويروى

 .اٟمتٝمك. ُمٜمف اخلروج ذم قمذر ًمف عمـ

 إذا اًمٕمٚمؿ أهؾ قم٤مُم٦م قمٜمد روهُمٙم اخلروج إن: «اًمًٜمـ ذح» ذم رؾمالن اسمـ ىم٤مل
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 حمٛمقل هذا: اًم٘مرـمٌل ىم٤مل يمراه٦م سمال ضم٤مز وإٓ ٟمحقه٤م أو ـمٝم٤مرة ُمـ قمذر ًمٖمػم يم٤من

 ي٘متيض ُم٤م ؾمٛمع ويم٠منف إًمٞمف ٟمًٌتف سمدًمٞمؾ ط اهلل رؾمقل إمم ُمرومقع طمدي٨م أنف قمغم

 .«قمٚمٞمف اعمٕمّمٞم٦م ًمٗمظ وم٠مـمٚمؼ إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج حتريؿ

 ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام اًمتحريؿ قمغم دًمٞمؾ وم٤محلدي٨م وًمذًمؽ: ىمٚم٧م

 :ىم٤مل طمٞم٨م طمزم اسمـ

 يٙمقن أن إٓ اعمًجد ُمـ اخلروج ًمف حيؾ مل إذان وم٤مٟمدومع اعمًجد ذم يم٤من وُمـ»

 .«ًميورة أو ووقء همػم قمغم

 .احلدي٨م فم٤مهر ظمالف وم٘مط سم٤مًمٙمراه٦م واًم٘مقل

 .«اعم٤ٌمطم٤مت ذم ؾمٞم٠ميت يمام ومٞمجقز سمف وأُم٤م قمذر ًمٖمػم يم٤من إذا وهذا»

 ([.1/771)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 



 املساجد مهايي
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17 

 ادسجد دم األصابع تىبٗك عن الٕٖي

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ومٞمف دام ُم٤م إص٤مسمع شمِمٌٞمؽ» :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 ومال يرضمع طمتك صالة ذم يم٤من اعمًجد أتك صمؿ سمٞمتف ذم أطمديمؿ شمقو٠م إذا»: واًمًالم

 [.ؿمقاهده ٤مقؾم صمؿ صحٞمح.]«أص٤مسمٕمف سملم وؿمٌؽ: هٙمذا ي٘مؾ

 ط اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م قم٤مروف وىمد

 اعمًجد ذم ُمٕمروو٦م ظمِم٦ٌم إمم وم٘م٤مم ؾمٚمؿ صمؿ ريمٕمتلم سمٜم٤م ومّمغم اًمٕمٌم صاليت إطمدى

 ...أص٤مسمٕمف سملم وؿمٌؽ اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع همْم٤ٌمن يم٠منف قمٚمٞمٝم٤م وم٤مشمٙم٠م

 .احلدي٨م

 .«وهمػمه اعمًجد ذم إص٤مسمع ٞمؽشمِمٌ سم٤مب» ب ًمف وشمرضمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 قمٚمٞمف سمف ظم٤مص هذا إن: ي٘م٤مل أن وم٢مُم٤م اعمًجد ذم اًمتِمٌٞمؽ ضمقاز قمغم دًٓم٦م وومٞمف

 ومٕمٚمف قمغم ُم٘مدم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أن إصقل ذم شم٘مرر ح٤م واًمًالم اًمّمالة

 وًمٕمٚمف ًمٚمٙمراه٦م سمؾ ًمٚمتحريؿ ًمٞمس أنف ًمٜمٝمٞمف ُمٌٞمٜم٤م ومٕمٚمف يٙمقن أن وإُم٤م اًمتٕم٤مرض قمٜمد

  .«إوـم٤مر ٟمٞمؾ» واٟمٔمر. أقمٚمؿ واهلل بإىمر

 ([.1/777)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ادسجد دم األصابع تىبٗك حْم

 [ : اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ي٘متْمٞمف واًمذي اعمًجد، ذم إص٤مسمع شمِمٌٞمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ:  «وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة»

 إذا» :ط ًم٘مقًمف ًمٚمّمالة: اٟمتٔم٤مره طم٤مًم٦م ذم إٓ ضمقازه اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع

 هٙمذا، يٗمٕمؾ ومال يرضمع، طمتك صالة ذم يم٤من اعمًجد: أتك صمؿ سمٞمتف، ذم أطمديمؿ شمقو٠م

 . «151/ 1» «اإلرواء ذم خمرج اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق .«أص٤مسمٕمف سملم وؿمٌؽ

 (.711/ 17/1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 البّول ون و٘حوه ثووا أكل دن ادساجد قربان حيرم

 ادٕتٕة والٕباتات

 :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 ُم٤م حيرم ذًمؽ وم٢من اعمٜمتٜم٦م واًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٌ٘مقل ُمـ وٟمحقه صمقُم٤م أيمؾ ممـ رسم٤مٟمفىم»

 ُمـ أيمؾ ُمـ»: ظمٞمؼم همزوة ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ومٞمف اًمٙمرهي٦م اًمرائح٦م داُم٧م

 ومال[ واًمٙمراث واًمٌّمؾ اًمثقم: ىم٤مل صمؿ اًمثقم: يقم أول ىم٤مل] اعمٜمتٜم٦م اًمِمجرة هذه

 زاد ُمٕمٜم٤م يّمٚملم وٓ ي٘مرسمٜم٤م ومال: صم٤مين ٨مطمدي وذم ُم٤ًمضمدٟم٤م: ًمٗمظ وذم» ُمًجدٟم٤م ي٘مرسمـ

 وٓ: ظم٤مُمس وذم ،ُمٜمف رحيف يذه٥م طمتك: راسمع وذم ،[سمٞمتف ذم وًمٞم٘مٕمد] صمالصم٤م: صم٤مًم٨م ذم

 إن: وىم٤مل: ؾم٤مدس وذم اإلٟمس ُمٜمف يت٠مذى مم٤م شمت٠مذى اعمالئٙم٦م وم٢من «اًمثقم سمريح ي١مذيٜم٤م

 ؿمقاهده ُم٤مماإل ؾم٤مق صمؿ.]«واًمثقم اًمٌّمؾ: يٕمٜمل ـمٌخ٤م وم٠مُمٞمتقمه٤م أيمٚمٞمٝمام سمد ٓ يمٜمتؿ

 [:ىم٤مل صمؿ

 يمؾ دظمقل قمـ وٟمحقه اًمثقم أيمؾ ُمـ سمٜمٝمل إيمٞمد اًمٜمٝمل إطم٤مدي٨م هذه وذم

 ظم٤مص اًمٜمٝمل أن سمٕمْمٝمؿ قمـ طمٙمل ُم٤م إٓ اًمٕمٚمامء يم٤موم٦م ُمذه٥م وهق ،ُمًجد

 ومٞمف طمج٦م ٓ وهذا «ُمًجدٟم٤م»: إول اًمٚمٗمظ ذم ًم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمٛمًجده

 همزوة قم٘م٥م اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف صدر ذيمقراعم اًم٘مقل أن قمغم دل اًمث٤مًم٨م احلدي٨م ٕن

 إىم٤مُمتف ُمدة ومٞمف ًمٞمّمغم أقمد اًمذي اعمٙم٤من سمف يريد «ُمًجدٟم٤م»: وم٘مقًمف وومتحٝم٤م ظمٞمؼم

 ي٘مرسمـ ومال: أي اعمًٚمٛملم قمغم واإلو٤موم٦م اجلٜمس سم٤معمًجد اعمراد يٙمقن أو ،هٜم٤مك

 .ُم٤ًمضمدٟم٤م: اًمث٤مين اًمٚمٗمظ وي١ميده اعمًٚمٛملم ُمًجد

 يمؾ ذم ُمتح٘مؼ وهذا واعمالئٙم٦م ًٚمٛملماعم سم٢ميذاء اًمتٕمٚمٞمؾ ذًمؽ وي٘مقي: ىمٚم٧م

 .خيٗمك ٓ يمام ُمًجد

 :احلدي٨م ذم قمٚمٞمٝمام يٜمص مل أُمريـ شم٘متيض اًمٕمٚم٦م هذه إن صمؿ

 ًمذًمؽ ويدل وٟمحقه٤م واجلٜم٤مئز اًمٕمٞمد يمٛمّمغم سم٤معم٤ًمضمد اًمٕم٤ٌمدة جم٤مُمع إحل٤مق: إول
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 :احل٤مومظ ىم٤مل. «ُمٕمٜم٤م يّمٚملم وٓ ي٘مرسمٜم٤م ومال»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم أجْم٤م

: ىمقًمف وٟمٔمػمه أومم اًمٕمٛمقم هبذا واًمتٛمًؽ سم٤مًم٘مٞم٤مس سمٕمْمٝمؿ أخح٘مٝم٤م وىمد»

 .«سمٞمتف ذم وًمٞم٘مٕمد»

 ٟم٘مٚمف وىمد سم٤مًمثقم وهمػمه٤م اح٠ميمقٓت ُمـ يمرهي٦م رائح٦م ًمف ُم٤م يمؾ إحل٤مق: اًمث٤مين

 :وىم٤مل اًمٕمٚمامء قمـ اًمٜمقوي

: اعمراسمط اسمـ وىم٤مل: ىم٤مل يتجِم٠م ويم٤من ومجال أيمؾ ُمـ سمف ويٚمحؼ: اًم٘م٤ميض ىم٤مل»

 .«رائح٦م ًمف ضمرح سمف أو ومٞمف ذم سمخر سمف ُمـ سمف ويٚمحؼ

 ُمٜمٝمؿ اًمرائح٦م ًمٞم٧ًم اعمذيمقريـ ٕن سملم ٟمٔمر اعمراسمط اسمـ ىم٤مًمف وومٞمام: ىمٚم٧م

 ذم ذًمؽ ذم خمت٤مرون وم٢مهنؿ سم٤مٕوًملم إحل٤مىمٝمؿ يّمح ومال سم٤مظمتٞم٤مرهؿ وٓ سمٙمًٌٝمؿ

 :«احل٤مؿمٞم٦م» ذم اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ ؿم٤مؤا إذا قمٜمٝم٤م آسمتٕم٤مد ـمقىمٝمؿ

 :ىم٤مل. «اعمًجد دظمقل ُمـ اعمٜمع ذم اًمثقم سم٠ميمؾ وهمػمه عمجذوما أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض أخحؼ»

 قمٚمتف واعمجذوم اح٤مٟمع هذا سم٤مظمتٞم٤مره ٟمٗمًف قمغم أدظمؾ اًمثقم آيمؾ ٕن ٟمٔمر وومٞمف»

 .«ؾماموي٦م

 طملم ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة أن وي١ميده اًمدظمقل ُمـ يٛمٜمع ومال ُمٕمذور سمذًمؽ ومٝمق: ىمٚم٧م

 أنف وهق - قمذره ًمف أبدى ٚماموم قمٚمٞمف أنٙمر اًمثقم رائح٦م ُمٜمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وضمد

 ُمـ يٕمذر وٟمحقه وم٤معمجذوم اًم٤ًمسمع احلدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام قمذره - اجلقع ُمـ أيمٚمف إٟمام

 :احل٤مومظ وىم٤مل. (1)أومم سم٤مب

 وم٠مخحؼ سمٕمْمٝمؿ وزاد رائح٦م ًمف ضمرح سمف أو سمخر سمٗمٞمف ُمـ سمذًمؽ سمٕمْمٝمؿ وأخحؼ»

 وأؿم٤مر. سمٚم٤ًمٟمف اًمٜم٤مس ي١مذي وُمـ يم٤معمجذوم واًمٕم٤مه٤مت يم٤مًمًامك اًمّمٜم٤مئع أصح٤مب

                                                           

 قمٜمف سم٤مٓسمتٕم٤مد ُم٠مُمقر وهق اعمّمكم ومٞمي يٕمدي داءه ٕن سمؾ ٦ماًمرائح ًمٕمٚم٦م ٓ اعمجذوم ُمٜمع جيقز إٟمف: ي٘م٤مل ىمد أنف إٓ  (1)

 اسمتٕم٤مد يًتٚمزم إُمر هذا شمٓمٌٞمؼ يم٤من وح٤م. «إؾمد ُمـ ومرارك اعمجذوم ُمـ ومر»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف

 وًمذًمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م خيٗمك وٓ شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م أو اجلامقم٦م صالة وشمٕمٓمٞمؾ اعمًجد قمـ سمٕمْمٝمؿ أو مجٞمٕم٤م اعمّمٚملم

 .[ُمٜمف.]أقمٚمؿ واهلل. ُمٕمد داء سمف ُمـ يمؾ سمف ويٚمحؼ اًمقضمٝم٦م هذه ُمـ اعمجذوم يٛمٜمع أن تيضي٘م
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 .«ُمريض همػم شمقؾمع يمٚمف ذًمؽ أن إمم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ

 اإليذاء قمٚم٦م أن: اًمٕمٚمامء سمـ قمٚمٞمف ُمتٗم٘م٤م يٙمقن ويٙم٤مد ومٞمف ؿمؽ ٓ وم٤مًمذي وسم٤مجلٛمٚم٦م

 أو ُم٠ميمقٓ يم٤من ؾمقاء يمرهي٦م رائح٦م ذا ؿمٞمئ٤م يتٕم٤مـمك ُمـ يمؾ دظمقل ُمـ اعمٜمع شم٘متيض

 يمّمٜمٕم٦م أو واةيمٛمدا ُمْمٓمر همػم ذًمؽ ذم خمت٤مرا يٙمقن أن سمنمط ذًمؽ همػم أو ُمنموسم٤م

 .وٟمحقه٤م يم٤مجلزارة

 :ىم٤مل طمٞم٨م اهلل رمحف طمزم اسمـ ومٞمف ظم٤مًمػ ىمد ٕنف ُمتٗم٘م٤م يٙمقن يٙم٤مد: ىمٚم٧م

صم٤م أو سمّمال أو صمقُم٤م أيمؾ وُمـ»  طمتك اعمًجد ذم يّمكم ٓ أن قمٚمٞمف ومٗمرض يمرا

 صغم وم٢من اًمرائح٦م اٟم٘مٓم٤مع ىمٌؾ دظمٚمف إن اعمًجد ُمـ إظمراضمف وومرض اًمرائح٦م شمذه٥م

 أبخر وٓ ذيمرٟم٤م ُمـ همػم اعمًجد ُمـ أطمد يٛمٜمع وٓ فًم صالة ومال يمذًمؽ اعمًجد ذم

 .«قم٤مه٦م ذو وٓ جمذوم وٓ

 :ىم٤مل صمؿ ضم٤مسمر وطمدي٨م أيت قمٛمر طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ

َوَُم٤م ﴿ ذيمرٟم٤م ُمـ همػم أطمدا اعم٤ًمضمد طمْمقر ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف يٛمٜمع مل: قمكم ىم٤مل»

ـِ اهْلََقى ٞم٤ًّم﴿ ﴾َيٜمٓمُِؼ قَم
ًِ  .﴾َوَُم٤م يَم٤مَن َرسمَُّؽ َٟم

 طمدي٨م ذم اًمتٕمٚمٞمؾ وم٢من اعمٕمٜمك ذم اًمٜمٔمر دون اًمٚمٗمظ قمغم مجقد ُمٜمف وهذا: ىمٚم٧م

 اًمتٗمّمٞمؾ قمغم شم١مذي رائحتف ُم٤م يمؾ ُمـ اعمٜمع قمغم واوح٦م دًٓم٦م يدل سم٤مإليذاء ضم٤مسمر

 :ضم٤مزُملم ٟم٘مقل وًمذًمؽ آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤م اًمذي

 ٟمتـ ٕن «اًمتتـ» ب اعمٕمروف اخلٌٞم٨م اًمٜم٤ٌمت: سم٤مًمثقم اعمٚمح٘م٤مت شمٚمؽ أول إن

 سمذًمؽ يِمٝمد يمام احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ٟمص مم٤م وهمػمه ثقماًم ُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم إيذاء أؿمد رحيف

 سمذًمؽ يِمٝمد سمؾ اًم٘مٚمٞمؾ إٓ ُمٜمٝم٤م يٜمجق يٙم٤مد ٓ اًمتل اًمٌٚمٞم٦م هذه ُمـ اهلل قم٤موم٤مه ُمـ يمؾ

٤م َُمـ ﴿: ؾمٌٞمٚمٝم٤م ؾمٚمٙمقا  إذا إٓ اهلل يٕم٤مومٞمٝمؿ وًمـ ُمٜمف اهلل قم٤موم٤مهؿ أنٗمًٝمؿ اعمٌتٚمقن وَم٠َمُمَّ

ٜمَك *َأقْمَٓمك َواشمََّ٘مك ًْ َق سم٤ِمحْلُ ًَ  *َوَصدَّ ىوَم ُه ًمِْٚمٞمُْنَ ُ  قم٤ٌمده ذم اهلل ؾمٜم٦م هل شمٚمؽ ﴾ٜمُٞمَن 

 .شمٌديال اهلل ًمًٜم٦م دمد وًمـ

 جيتٛمع اًمتل اعم٤ًمضمد دظمقل ُمـ وأُمث٤مهلؿ ه١مٓء يٛمٜمع أن ؿمديدة ًمٕم٘مقسم٦م وإهن٤م
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 اًمذي اًمٙمثػم اخلػم ؿمٝمقد سمذًمؽ ومٞمحرُمقا  اعم٘مرسمقن اعمالئٙم٦م وحييه٤م اعم١مُمٜمقن ومٞمٝم٤م

 إذا - ُمٜمٝم٤م خيرضمقا  أن ذًمؽ ُمـ أؿمدو درضم٦م وقمنميـ سمًٌع اًمّمالة شمْمٕمٞمػ ومٞمف

 ًمٕمؼمة ذًمؽ ذم وإن ي٠ميت يمام ط اًمٜمٌل ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من يمام وسم٤مًم٘مقة ىمٝمرا  - دظمٚمقا 

وا َي٤م ُأوزِم إَبَّْم٤مر﴿  .[1 :احلنم] ﴾وَم٤مقْمتؼَِمُ

 :«اًمٗمتح» ذم ىم٤مل

 وضمد إذا ط يم٤من وًمذًمؽ طمٙمٛمف ُمٜمٝم٤م ىمرب وُم٤م اعمًجد رطم٦ٌم طمٙمؿ: «وم٤مئدة»

 .«ُمًٚمؿ ذم صم٧ٌم يمام اًمٌ٘مٞمع إمم ُمٜمف وضمدت ُمـ راجسم٢مظم أُمر اعمًجد ذم رحيٝم٤م

: ىم٤مل ًمق ُم٤م سمخالف اعمٕمٜمك هذا إلوم٤مدة «ي٘مرسمـ ومال»: سم٘مقًمف اًمتٕمٌػم وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 :ىم٤مل صمؿ. ومت٠مُمؾ يدظمٚمـ ومال

 اخلٌٞمث٦م اًمٌ٘مٚم٦م هذه ُمـ أيمؾ ُمـ»: ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد طمذيٗم٦م طمدي٨م ذم وىمع: «شمٜمٌٞمف»

. اًمثقم ٕيمؾ اجلامقم٦م إشمٞم٤من قمغم ٜمٝملاًم سمقىم٧م قمٚمٞمف وسمقب. «صمالصم٤م ُمًجدٟم٤م ي٘مرسمـ ومال

 هذا سمؾ صمالصم٤م ذًمؽ ىم٤مل: أي سم٤مًم٘مقل يتٕمٚمؼ «صمالصم٤م»: ىمقًمف يٙمقن أن ٓطمتامل ٟمٔمر وومٞمف

 .«اعمدة هذه شمًتٛمر ٓ وهل اًمرائح٦م وضمقد اعمٜمع قمٚم٦م ٕن اًمٔم٤مهر هق

 اًمٔم٤مهري٦م ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد ًمٚمتحريؿ اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ذم اًمٜمٝمل إن صمؿ

 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق ىمري٤ٌم ذًمؽ ذم يمالُمف ٟمص ؾمٌؼ وىمد طمزم اسمـ وُمٜمٝمؿ

 :ُٕمقر وذًمؽ

 وٓ ىمريٜم٦م أو ًمدًمٞمؾ إٓ ُمٜمف اخلروج جيقز ومال اًمتحريؿ اًمٜمٝمل ذم إصؾ أن: أوٓ

 .هٜم٤م هذا ُمـ رء

 .واًمتحريؿ اًمٜمٝمل ي١ميمد وذًمؽ اعمِمددة اًمت٠ميمٞمد سمٜمقن اىمؽمن أنف: اًمث٤مين

 سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام إىمقال أصح ذم ومرض وهل اجلامقم٦م ًمّمالة ُمً٘مط أنف: اًمث٤مًم٨م

 حتريام أؿمد احلدي٨م ذم اعمذيمقريـ ُمـ اعمًجد دظمقل يٙمـ مل ومٚمق طمرام ومؽميمٝم٤م حمٚمف ذم

 واهلل آٟمٗم٤م اعمذيمقر اًمتْمٕمٞمػ قمٚمٞمٝمؿ أو٤مع وح٤م ُمٜمف سم٤معمٜمع احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع قم٤مىمٌٝمؿ ح٤م

ةٍ َوإِن شمَ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز ٜم٦ًَم ُيَْم٤مقِمْٗمَٝم٤م َوُي١ْمِت ُِمـ ًمَُّدْٟمُف إِنَّ اهلَل َٓ َئْمٚمُِؿ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ ًَ ُؽ طَم
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 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وهق [75 : اًمٜم٤ًمء] ﴾َأضْمًرا قَمٔمِٞماًم 

 همػم قملم ومرض ًمٞم٧ًم اجلامقم٦م أن قمغم سم٤محلدي٨م آطمتج٤مج أن شمٕمٚمؿ ذيمرٟم٤م ومم٤م

 ُمـ ضمرُم٤م أقمٔمؿ هق سمام إشمٞم٤مهن٤م قمغم هلؿ قم٘مقسم٦م ُمٜمٝم٤م طمرُمٝمؿ إٟمام اًمِم٤مرع ٕن صقاب

 .قمذر نسمدو شمريمٝم٤م

 ُمٜمف وضمد ُمـ سم٢مظمراج ي٠مُمر يم٤من ط اًمٜمٌل أن ًمٚمتحريؿ اًمٜمٝمل أن قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ

 ٓ يمام ُمٙمروه٤م ارشمٙم٥م ُمـ ؿم٠من ُمـ هذا وًمٞمس اعمًجد ُمـ اًمٌّمؾ أو اًمثقم رائح٦م

 :ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ خيٗمك

 اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر حلدي٨م اعمًجد ُمـ إظمراضمٝمؿ اعمًتٓمٞمع قمغم وجي٥م»

 واًمثقم اًمٌّمؾ هذا ظمٌٞمثتلم إٓ أرامه٤م ٓ ؿمجرشملم شم٠ميمٚمقن اًمٜم٤مس أهي٤م إٟمٙمؿ»: ىم٤مل قمٜمف

 إمم وم٠مظمرج سمف أُمر اعمًجد ذم اًمرضمؾ ُمـ رحيٝمام وضمد إذا ط اهلل رؾمقل رأج٧م وًم٘مد

 .«ـمٌخ٤م ومٚمٞمٛمتٝمام أيمٚمٝمام ومٛمـ اًمٌ٘مٞمع

 ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف احلدي٨م

 سمـ قمٛمر أن اًمٞمٕمٛمري ـمٚمح٦م أيب سمـ ُمٕمدان قمـ اًمٖمٓمٗم٤مين اجلٕمد أيب سمـ ؾم٤ممل قمـ

 :اًمٜمقوي ىم٤مل. ومذيمره ...ىم٤مل اخلٓم٤مب

 اعمٜمٙمر وإزاًم٦م اعمًجد ُمـ وٟمحقمه٤م واًمٌّمؾ اًمثقم ريح ُمٜمف وضمد ُمـ إظمراج ومٞمف»

 :اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل. «أُمٙمٜمف عمـ سم٤مًمٞمد

 ٜمٌٖملي سمؾ إطمٞم٤مء صح٦ٌم ًمف يٜمٌٖمل ٓ أنف قمغم شمٜمٌٞمٝم٤م اًمٌ٘مٞمع إمم اإلظمراج ذم وًمٕمؾ»

 سم٤مُٕمقات اًمتحؼ أنف قمغم ًمإلؿم٤مرة هق أو سمٛمثٚمف يت٠مذون ٓ اًمذيـ إُمقات صح٦ٌم ًمف

 أهنؿ وحيتٛمؾ اعم٤ًمضمد ُمـ ٟمٗمًف عمٜمع شم٥ًٌم طمٞم٨م يّمٚمقن وٓ اهلل يذيمرون ٓ اًمذيـ

 .«ًمٚمتٕمزير اجلٝم٦م شمٚمؽ[ ذم] ووٕمقا 

 ؾمٌؼ يمام طمزم اسمـ سمذًمؽ سح وىمد اإلظمراج وضمقب يٗمٞمد إُمر وفم٤مهر: ىمٚم٧م

 .ًمٚمقضمقب اعم٘م٤مسمؾ ٕنف ه١مٓء قمغم اعمًجد دظمقل حتريؿ قمغم آظمر دًمٞمؾ ومٝمق

 سمـ اعمٖمػمة حلدي٨م خيرج وٓ يدظمؾ وم٢مٟمف ُمداواة أو يمجقع ًمٕمذر أيمٚمٝم٤م ُمـ إٓ»
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 دظمٚم٧م ومٚمام سمريمٕم٦م ؾمٌ٘م٧م وىمد ط اًمٜمٌل ُمّمغم وم٠متٞم٧م صمقُم٤م أيمٚم٧م» :ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم

 أيمؾ ُمـ» :ىم٤مل اًمّمالة ط اهلل رؾمقل ىم٣م ومٚمام اًمثقم ريح ط اًمٜمٌل وضمد اعمًجد

 إمم ضمئ٧م اًمّمالة ىمْمٞم٧م ومٚمام «رحيف أو رحيٝم٤م يذه٥م طمتك ي٘مرسمٜم٤م ومال اًمِمجرة هذه ُمـ

 ىمٛمٞميص يمؿ ذم يده وم٠مدظمٚم٧م: ىم٤مل يدك ًمتٕمٓمٞمٜمل اهلل رؾمقل ي٤م وم٘مٚم٧م ط اهلل رؾمقل

 :ىم٤مل اًمّمدر ُمٕمّمقب أن٤م وم٢مذا صدري إمم

 .«ًمٕمذرا ًمؽ إن»

 اًم٤ٌمب ٨مأطم٤مدي ختري٩م ذم ؾمٌؼ يمام طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد داود أبق أظمرضمف احلدي٨م

 .«اًمٙمؼمى ؾمٜمٜمف» ذم اًمٌٞمٝم٘مل أجْم٤م وأظمرضمف

 :وم٘م٤مل شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري أورده اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

 ي٘مرسمـ ومال همػمه أو اجلقع ُمـ واًمٌّمؾ اًمثقم أيمؾ ُمـ: ط اًمٜمٌل وىمقل»

 يمالم ُمـ ُم٠مظمقذ ًمٙمٜمف سحي٤م وهمػمه سم٤مجلقع اًمت٘مٞمٞمد أر ومل» :احل٤مومظ وم٘م٤مل «ُمًجدٟم٤م

 قمـ اًمزسمػم أيب رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ ومٕمٜمد وهمػمه ضم٤مسمر طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم اًمّمح٤ميب

 .احلدي٨م ...احل٤مضم٦م ومٖمٚمٌتٜم٤م واًمٙمراث اًمٌّمؾ أيمؾ قمـ ط اًمٜمٌل هنك: ىم٤مل ضم٤مسمر

 هذه ذم ومقىمٕمٜم٤م ظمٞمؼم ومتح٧م أن ٟمٕمد مل: ؾمٕمٞمد أيب قمـ ٟمية أيب رواي٦م ُمـ وًمف

 أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض أخحؼ: «احل٤مؿمٞم٦م» ذم اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل. احلدي٨م ...ضمٞم٤مع واًمٜم٤مس اًمٌ٘مٚم٦م

 أدظمؾ اًمثقم آيمؾ ٕن ٟمٔمر وومٞمف: ىم٤مل اعمًجد ُمـ اعمٜمع ذم اًمثقم سم٠ميمؾ وهمػمه جذوماعم

 ضمقع ُمـ: ط ىمقًمف ًمٙمـ: ىم٤مل ؾماموي٦م قمٚمتف واعمجذوم اح٤مٟمع هذا سم٤مظمتٞم٤مره ٟمٗمًف قمغم

 وىمقل اًمؽممج٦م ذم اًمٌخ٤مري ىمقل رأى ويم٠منف. اٟمتٝمك. سمٞمٜمٝمام اًمتًقي٦م قمغم يدل. همػمه أو

 ودمقيزه اًمٌخ٤مري شمٗم٘مف ُمـ هق سمؾ يمذًمؽ وًمٞمس طمدي٨م ًمٗمظ ومٔمٜمف آظمر إمم ط اًمٜمٌل

 .«سم٤معمٕمٜمك احلدي٨م ًمذيمر

 اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ٓطمتامل اًمٌخ٤مري إًمٞمف ذه٥م اًمذي اعمٕمٜمك قمغم يدل ٓ وم٤محلدي٨م

 اًمٔم٤مهر هق هذا سمؾ إيمؾ إمم دومٕمٝمؿ اًمذي هق واجلقع احل٤مضم٦م أن يٕمٚمؿ مل واًمًالم

 وقمٚمٞمف هذا اعمٖمػمة طمدي٨م ذم يمام ًمٕمذرهؿ ذًمؽ قمٚمؿ ًمق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف
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 اسمـ شمقهؿ يمام سمٞمٜمٝمام اًمتًقي٦م قمغم ٓ وهمػمه اعمحت٤مج سملم اًمٗمرق قمغم يدل وم٤محلدي٨م

 .ومت٠مُمؾ. سم٤معمٕمٜمك ًمٚمحدي٨م اًمٌخ٤مري رواي٦م سم٥ًٌم اعمٜمػم

 ([.1/701)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 لٗس وون بْسبه رهيةك فٔه رائحة كا٘ت ون بني التِريق أمهٗة

 ادساجد دخول حْم دم كذلك

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اعمًجد قمـ اًمٌٕمد وٟمحقه اًمثقم يٕمٜمل أيمٚمٝم٤م ُمـ قمغم يتحتؿ»: اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ىمقًمف 

 يم٤مًمدظم٤من اًمٙمرهي٦م اًمروائح هب٤م ويٚمحؼ رائحتٝم٤م شمذه٥م طمتك اًمٜم٤مس وجمتٛمٕم٤مت

 .«واًمٌخر واًمتجِم١م

 يم٥ًم وٓ إرادة ٓ ؾماموي٦م قمٚم٦م وٟمحقه اًمٌخر ٕن ٟمٔمر ومٞمف اإلحل٤مق هذا: ىمٚم٧م

 سم٢مرادشمف هل اًمتل اًمٙمرهي٦م سم٤مًمروائح يٚمحؼ ومٙمٞمػ إزاًمتٝم٤م يٛمٚمؽ هق وٓ ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمرء

 إٟمام احلٙمٞمؿ واًمِم٤مرع قمٚمٞمٝم٤م؟ اًم٘مْم٤مء أو أؾم٤ٌمهب٤م شمٕم٤مـمل ُمـ آُمتٜم٤مع وسم٢مُمٙم٤مٟمف ويمًٌف

 ًمف قم٘مقسم٦م: اجلامقم٦م ومْمٞمٚم٦م قمغم واحلّمقل اعم٤ًمضمد طمْمقر ُمـ وهمػمه اًمثقم آيمؾ ُمٜمع

 هذه ُمـ حُيرم أن جيقز ومال اعم٘مرسملم، واعمالئٙم٦م اعم١مُمٜملم سم٢ميذاء ُم٤ٌمٓشمف قمدم قمغم

 .اًمٗم٤مرق ُمـ ذيمرٟم٤مه ح٤م وٟمحقه إبخر اًمٗمْمٞمٚم٦م

 ([190)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 فٗه لٓيالة ادسجد ون وَني وْان اختاذ لٓٔييل جيوز ال

 جياوزه ال

 إمم جي٤موزه ٓ ومٞمف ًمٚمّمالة ُمٜمف ُمٕملم ُمٙم٤من اخت٤مذ» :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :حلدي٨م همػمه
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 ذم اعمٙم٤من اًمرضمؾ يقـمـ وأن اًمًٌع واومؽماش اًمٖمراب ٟم٘مرة قمـ ط هنك»

 يقـمـ يمام «ومٞمف يّمكم اًمذي اعمٙم٤من: آظمر وذم اًمقاطمد اعم٘م٤مم: ًمٗمظ وذم» اعمًجد

 [.ًمٖمػمه صحٞمح.]«اًمٌٕمػم

 ذم يباخلٓم٤م ىم٤مل «اًمٌٕمػم يقـمـ يمام اعمًجد ذم اعمٙم٤من اًمرضمؾ يقـمـ وأن»: ىمقًمف

 :«اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ وشمٌٕمف «اعمٕم٤ممل»

 إٓ يّمكم ٓ اعمًجد ُمـ ُمٕمٚمقُم٤م ُمٙم٤مٟم٤م اًمرضمؾ ي٠مخػ أن: أطمدمه٤م: وضمٝم٤من ومٞمف»

. ومٞمف إٓ يؼمك ٓ ُمٜم٤مظم٤م واختذه أوـمٜمف ىمد دُم٨م ُمؼمك إٓ قمٓمٜمف ُمـ ي٠موي ٓ يم٤مًمٌٕمػم ومٞمف

 قمغم اًمٌٕمػم وكسمر اًمًجقد أراد إذا يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف قمغم يؼمك أن: أظمر واًمقضمف

 سم٤مٕرض يْمٕمٝمام طمتك ريمٌتٞمف ومٞمثٜمل ؾمجقده ذم هيقي ٓ وأن. أوـمٜمف اًمذي اعمٙم٤من

 .«وُمٝمؾ ؾمٙمقن قمغم

 يمقٟمف ذًمؽ ذم اًم٥ًٌم وًمٕمؾ. إًمخ «...هيقي ٓ وأن»: ىمقًمف إثػم اسمـ يذيمر ومل: ىمٚم٧م

 ثٜملومٞم»: ي٘مقل هذا وذم. «اًمٌٕمػم سمروك ...ريمٌتٞمف قمغم يؼمك أن»: ىم٤مل طمٞم٨م ىمٌٚمف ح٤م ُم٤ٌميٜم٤م

 اًمريمٌتلم ووع هق ًمٞمس آقمت٤ٌمر أن يرى اهلل رمحف اخلٓم٤ميب أن واًمٔم٤مهر. إًمخ «...ريمٌتٞمف

 ُمـ ذًمؽ يًٛمع يمام آرض قمغم هدة ُمـ يمذًمؽ ووٕمٝمام ُمـ حيّمؾ ُم٤م سمؾ اًمٞمديـ ىمٌؾ

 سم٤محلٞمقان اًمتِمٌف قمـ ظمرج وم٘مد صقت سمدون وُمٝمؾ ؾمٙمقن قمغم يمذًمؽ ووٕمٝمام وم٢مذا اًمٌٕمػم

 اًمٞمديـ ىمٌؾ ووٕمٝمام أقمٜمل قم٤مدة يٛمٙمـ ٓ هذا ًمٙمـ اًمث٤مين اًم٘مقل قمغم اًمٜمٝمل يِمٛمٚمٝمام ومٚمؿ

 صم٧ٌم يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ قمٜمف اًمٜمٝمل صم٧ٌم وًمذًمؽ اًمِم٤مهد هق يمام هدة سمدون

 ىمٌؾ اًمٞمديـ ووع وومٕمال ط ُمٜمف ىمقٓ اًمًجقد ذم اًمًٜم٦م أن وهق ذًمؽ ظمالف هديف أن

 زقمؿ عمـ ظمالوم٤م يديف ذم اًمٚمتلم ريمٌتٞمف قمغم يؼمك اًمذي سم٤مًمٌٕمػم اًمتِمٌف ُمـ ظمروضم٤م اًمريمٌتلم

 اعمٙم٤من ذم أجْم٤م سمٞم٤مٟمف وؾمٞم٠ميت «اعمٕم٤مد زاد قمغم اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم سمٞمٜمتف وىمد ذًمؽ ظمالف

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمٙمت٤مب هذا ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م

 أخٗم٤مفمف سمٛمجٛمقع ؾمٞمام ٓ احلدي٨م قمـ ضمدا سمٕمٞمد اًمث٤مين اًمقضمف هذا أن همػم

د أن شمٕملم ومٝمل أقماله اعمذيمقرة ح ُمـ مجع ضمزم وسمف إول اًمقضمف فُمٜم اعمرا  ومٛمٜمٝمؿ اًمنما

 يم٤معمٜم٤موي سمف اقمتداد ٓ أنف إمم إؿم٤مرة اًمث٤مين اًمقضمف ًمذيمر يتٕمرض ومٚمؿ قمٚمٞمف اىمتٍم ُمـ
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 «طم٤مؿمٞمتف» ذم اهلل رمحف يم٤مًمًٜمدي اعمذيمقر اًمقضمف سم٤مؾمتٌٕم٤مد سح ُمـ وُمٜمٝمؿ. وهمػمه

 :ىم٤مل ذًمؽ ذم يمالُمف وٟمص «اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم واًمِمٞمخ اًمٜم٤ًمئل قمغم

 أريد يم٤من ًمق وأجْم٤م. سمف ُمِمٌٝم٤م يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ ٕنف هٜم٤م يّمح ٓ اًمث٤مين واعمٕمٜمك»

 ىم٤مل. إول هق اعمراد أن قمغم دل ذيمر ومٚمام اعمًجد ذم سم٤معمٙم٤من اًمٜمٝمل اظمتص ح٤م اعمٕمٜمك هذا

 سم٤مًمٕم٤مدات واًمت٘مٞمد واًمًٛمٕم٦م واًمري٤مء اًمِمٝمرة إمم ي١مدي ذًمؽ أن وطمٙمٛمتف: طمجر اسمـ

 .«أُمٙمـ ُم٤م إًمٞمٝم٤م أدى قمام اًمٌٕمد ومٞمتٕملم وآوم٤مت آوم٤مت ذهه ويمؾ واًمِمٝمقات واحلٔمقظ

 قمـ اًمٜمٝمل وذم احلدي٨م ذم اعمذيمقرات اًمثالث هذه حتريؿ يٗمٞمد اًمٜمٝمل وفم٤مهر

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ُمقاـمٜمٝم٤م ذم ذيمره٤م ي٠ميت أظمرى أطم٤مدي٨م إوًمٞملم

 :اهلامم اسمـ ىم٤مل وىمد

 ذم يتخذ أن ٙمرهي: أصح٤مسمٜم٤م قمـ اًمّمقم ذم ذيمر أنف احلٚمقاين قمـ «اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم»

 إذا واًمٕم٤ٌمدة همػمه ذم وشمث٘مؾ ومٞمف ـمٌٕم٤م ًمف شمّمػم اًمٕم٤ٌمدة ٕن ومٞمف ُمٕمٞمٜم٤م ُمٙم٤مٟم٤م اعمًجد

 .ـه. ا إبد صقم يمره ويمذا اًمؽمك ومًٌٞمٚمٝم٤م ـمٌٕم٤م ص٤مرت

 .«وم٤مؾمد آظمر ًمٖمرض اختذه ُمـ ومٙمٞمػ

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلؼ هق وهذا ًمٚمتحريؿ ومٝمل قمٚمامئٜم٤م قمٜمد أـمٚم٘م٧م إذا واًمٙمراه٦م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن

 :«اعم٤ًمضمد إصالح» ذم اهلل رمحف اًم٘م٤مؾمٛمل اًمديـ مج٤مل اًمِمٞمخ ىم٤مل

 وراء إُم٤م اعمًجد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أو خمّمقص٤م ُمٙم٤مٟم٤م اجلامقم٤مت ُمالزُمل سمٕمض هيقى»

 اعمرشمٗمٕم٦م اًمّمٗم٦م أو اًمِمامل أو اًمٞمٛملم طم٤مئٓمف ـمرف أو أُم٤مُمف أو اعمٜمؼم ضم٤مٟم٥م أو اإلُم٤مم

 ومرسمام إًمٞمٝم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ أبٍم وإذا هب٤م ٓإ اإلىم٤مُم٦م وٓ اًمتٕمٌد ًمف يٚمذ ٓ سمحٞم٨م آظمره ذم

 أو ُمتحقىمال أو ُمٖمْم٤ٌم قمٜمٝم٤م يذه٥م أو حمتٙمرة ٕهن٤م قمٜمٝم٤م ًمف يتٜمحك أن إمم اوٓمره

 يًتٕملم وىمد ،ؾمٜم٦م ويمذا يمذا ُمـ ُم٘م٤مُمف سم٠مهن٤م هب٤م اح٤ميم٨م يٗم٤مضمئ وىمد ُمًؽمضمٕم٤م

 اجلٝم٤مٓت ضوب ُمـ ذًمؽ همػم إمم ُمٜمٝم٤م ي٘م٤مم أن قمغم اعمتٜمًٙملم ضمٝمٚم٦م ُمـ سم٠مؿمٙم٤مًمف

 قمـ شمٜمِم٠م طمدة قمغم اعمًجد ُمـ ُمٙم٤من حم٦ٌم أن خيٗمك وٓ اعم٤ًمضمد أيمثر هب٤م اسمتٚمٞم٧م اًمتل
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 أهؾ ُمـ إٟمف أو اًمٗمالين اعمٙم٤من ذم إٓ يّمكم ٓ إٟمف: ي٘م٤مل وأن واًمًٛمٕم٦م اًمري٤مء أو اجلٝمؾ

 مل اعمتقـمـ هذا أن وه٥م. سم٤مهلل ٟمٕمقذ وحمٌتف ُمالطمٔمتف اًمٕمٛمؾ حيٌط مم٤م إول اًمّمػ

 اعمٙم٤من هذا قمغم واحلرص اإلًمػ سمٙمثرة اًمٕم٤ٌمدة ذةًم يٗم٘مد أنف أىمؾ ومال ذًمؽ ي٘مّمد

 .«ذًمؽ قمـ اًمٜمٝمل ورد وىمد ُمقوٕمف إٓ اعمًجد إمم يدقمقه ٓ سمحٞم٨م

 :ىم٤مل صمؿ احلدي٨م ذيمر صمؿ: ىمٚم٧م

. «ومٞمف إٓ يّمكم ٓ ُمٜمف ُمقوع ُمداوُم٦م اإلُم٤مم ًمٖمػم يٙمره: «اإلىمٜم٤مع ذح» وذم»

 :ىم٤مل صمؿ

 ىم٤ٌمًم٦م ُمـ اإلُم٤مم وراء ُم٤م ُمٜمٝم٤م يالزُمقن مج٤مقم٦م اًمٙمٌػمة اعم٤ًمضمد أهمٚم٥م ذم»

 يمؾ ٕن اعمٕمٞمٜم٦م وأُمٙمٜمتٝمؿ ُمّم٤مومٝمؿ وي٠مظمذون اًمّمالة ىمٌؾ اعمًجد ومٞم٠متقن اعمحراب

 ُمـ ي٠ميت أن يتٗمؼ وم٘مد هم٤مًم٤ٌم قمٜمف حيٞمد ٓ ُمٕملم اًمٌ٘مٕم٦م شمٚمؽ ُمـ ُمٙم٤من ًمف ُمٜمٝمؿ واطمد

 ذوي ُمـ أيت يم٤من وم٢من ًمف يٗمًح أن ي٠مُمؾ أو هٜم٤مك ومرضم٦م وضمقد ئمـ ُمـ اًمٜم٤مس

 ذم يٚمّمؼ ُمـ ومٛمٜمٝمؿ همػممه٤م ـمٌ٘م٦م ُمـ يم٤من وإن ًمف اهمتٗمروا ٥مأوُمٜمّم قمٚمؿ ذم اًمقضم٤مه٦م

 يؽمسمع سم٘مدوُمف أطمس إذا ُمـ وُمٜمٝمؿ ،اعمتٗمًح ىم٤مسمال اعمٙم٤من يم٤من وإن يتٗمًح وٓ ُمٙم٤مٟمف

 ذم يم٤من وم٢من أطمد ودظمؾ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وم٢مذا قمٚمٞمف ويْمٞمؼ اعمٔمٜمقن اًمٗمراغ ىمدر ًمٞم٠مظمذ

 أنف إٓ يم٤مف اشم٤ًمع ومٞمف يٙمـ مل وإن ،هجقُمف ذم شم٤ًمحمقا  اإلىم٤مُم٦م سمٕمد اشم٤ًمع ومٞمف اعمٙم٤من

ئٌٝمؿ قمـ شمًؾ ٓ ومٝمٜم٤مك يتًٗمحقا  أن هلؿ يٛمٙمـ  ويذه٥م ُمٙم٤مٟمف يؽمك ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ،همرا

 ُم٤م: وي٘مقل سم٤مًمرضمقع ًمف يِمػم ُمـ وُمٜمٝمؿ ،وهمْم٤ٌم همٞمٔم٤م ُمٚمئ وىمد طمردا اًمث٤مين ًمٚمّمػ

 سمٕمد ًمٖمٓمف يٙمٛمؾ وىمد مه٤ًم وخي٤مصؿ وحيقىمؾ ويت٠مومػ يٚمٖمط ُمـ وُمٜمٝمؿ ُمٙم٤من صمؿ

 وىمد ،ومٕمٚمف قمغم ويقسمخف سمف ي٘مرقمف ُم٤م اًمّمالة ذم وهق ٟمٗمًف ذم ىمدر يٙمقن إذ اًمّمالة

 وم٢مذا ومٞمف وجيٚمس ُمٙم٤مٟمف إمم أطمدهؿ يًٌؼ وم٘مد ضمديدا ُمٕمٝمؿ يالزم أطمد ي٠ميت أن يتٗمؼ

 ُمٙم٤مٟمف ويٚمحظ اًمّمػ آظمر إمم حيرد ومت٤مرة أظمذ ُمٙم٤مٟمف ورأى اًم٘مديؿ اعمالزم هذا ىمدم

 اًمّمؼم يًٕمف ٓ وىمد ُمٙم٤مٟمف اهمتّم٥م اًمذي هذا قمغم وُمتٖمٞمٔم٤م ُمت٠مؾمٗم٤م ظمٗمل سمٓمرف

ه  ُمـ ٟمحـ اجل٤مُمع هذا ذم واًمٞمقم اًم٤ٌمرطم٦م أوٓد ًمًٜم٤م أظمل ي٤م»: ًمف وي٘مقل جي٤مهر ومؽما

 وشم٠مُمؾ اجلٝمٚم٦م ه١مٓ سمف ي٠ميت ُم٤م ومت٠مُمؾ «اًمذوق؟ وم٠مجـ اعمٙم٤من هذا ذم ٟمّمكم ؾمٜم٦م أرسمٕملم
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 ًمثٛمرة أو أثر ىمٚمقهبؿ ذم ًمٚمخِمٞم٦م ه١مٓء ُمثؾ وهؾ ويمؼما  وقمج٤ٌم ري٤مء اعمحِمقة قم٤ٌمدهتؿ

 .«اعمًتٕم٤من واهلل وُم١مدب ُمرب إمم أطمقضمٝمؿ ومام يمال وضمقد؟ ومٞمٝمؿ اًمّمالة

 وراء إٓ يّمكم ٓ - اًمٕمقام ُمـ وهق - ه١مٓء ُمـ واطمدا ؿم٤مهدت وىمد: ىمٚم٧م

 اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يم٤من وًمق ذًمؽ قمغم زامحف وُمـ ؿمٕمرة ىمٞمد ينة أو يٛمٜم٦م حيٞمد ٓ اإلُم٤مم

 اًمٜمٝمل ذم وىمققمف ُمع وهذا ُمزامحف قمـ إلرضم٤مقمف يم٤مومٞم٦م شمٙمقن ٟمٔمرة إًمٞمف يٜمٔمر وم٢مٟمف

 إطمالم أوًمقا  ُمٜمٙمؿ ًمٞمٚمٜمل»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أجْم٤م ظم٤مًمػ وم٘مد اعمذيمقر

 .اًمًالم قمٚمٞمف خم٤مًمٗمتف ُم٤ًموئ ُمـ وهذا وؾمٞم٠ميت وهمػمه ُمًٚمؿ رواه. «واًمٜمٝمك

: ىم٤مل قم٤ٌمد سمـ سم٘مٞمس قمٜمف اهلل ريض يمٕم٥م سمـ أيب ومٕمٚمف سمام أطمؼ اًمرضمؾ هذا وُمثؾ

 ومٜمح٤مين ضمٌذة ظمٚمٗمل ُمـ رضمؾ ومجٌذين اعم٘مدم اًمّمػ ذم سم٤معمديٜم٦م اعمًجد ذم أن٤م سمٞمٜم٤م

 ومتك ي٤م: وم٘م٤مل يمٕم٥م سمـ أيب هق وم٢مذا اٟمٍمف ومٚمام صاليت قم٘مٚم٧م ُم٤م ومقاهلل ُم٘م٤مُمل وىم٤مم

 اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف احلدي٨م ...ٟمٚمٞمف أن إًمٞمٜم٤م ط اًمٜمٌل ُمـ قمٝمد هذا إن اهلل ي١ًمك ٓ

 ؿمٞمخ ُم٘مدم سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد همػم اًمٌخ٤مري رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح وؾمٜمده

 ذم وًمف اًمْمٌٕمل اًم٘م٤مؾمؿ أيب اسمـ هق ومٞمف يٕم٘مقب سمـ ويقؾمػ وصم٘مف وىمد ومٞمف ٤مئلاًمٜمً

 رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف أجْم٤م صحٞمح وإؾمٜم٤مده ىمٞمس قمـ أظمرى ـمريؼ «اعمًٜمد»

 .طم٤ٌمن واسمـ ؾمٕمد اسمـ وصم٘مف وىمد ىمت٤مدة سمـ إي٤مس همػم ُمًٚمؿ

 .ؿمٕم٦ٌم ضم٤مر اح٤مزين اهلل قمٌد أيب اسمـ أو اهلل قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد هق ومٞمف محزة وأبق

 ([.1/779)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 صالة قبل احلّٓة هٗئة عذ الٕاس جٓوس ادساجد وٕاهي ون

 وادذاكرة لَٓٓم ولو اجلَٔة

 :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 واعمذايمرة ًمٚمٕمٚمؿ وًمق اجلٛمٕم٦م صالة ىمٌؾ احلٚم٘م٦م هٞمئ٦م قمغم اًمٜم٤مس ضمٚمقس»

ء قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»: حلدي٨م  إؿمٕم٤مر ومٞمف شمٜمِمد وأن اعمًجد ذم واًمٌٞمع اًمنما
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 ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م يقم «اًمٜم٤مس يتحٚمؼ وأن: ًمٗمظ وذم» احلٚمؼ وقمـ[ ]اًمْم٤مًم٦م ومٞمف شمٜمِمد وأن]

 [.صحٞمح.]«[اًمّمالة

  :«اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 يرويف ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ويم٤من احلٚم٘م٦م مج٤مقم٦م: اًمالم ُمٗمتقطم٦م احل٤مء ُمٙمًقرة: «احلٚمؼ»

 ىمٌؾ رأؾمف حيٚمؼ ٓ ؾمٜم٦م أرسمٕملم ٘ملسم أنف وأظمؼمين اًمالم سمًٙمقن «احلٚمؼ قمـ هنك» أنف

 ىمٌؾ آضمتامع يمره وإٟمام احلٚم٘م٦م مجع «احلٚمؼ» هق إٟمام: ًمف وم٘مٚم٧م اجلٛمٕم٦م يقم اًمّمالة

 ومرغ وم٢مذا واًمذيمر ًمٚمخٓم٦ٌم ويٜمّم٧م سم٤مًمّمالة يِمتٖمؾ أن وأُمر واعمذايمرة ًمٚمٕمٚمؿ اًمّمالة

 ُمـ ويم٤من ظمػما  وضمزاين قمٜمل ومرضم٧م ىمد: وم٘م٤مل ذًمؽ سمٕمد واًمتحٚمؼ آضمتامع يم٤من ُمٜمٝم٤م

 :«اعمرىم٤مة» وذم. «اهلل رمحف ّم٤محللماًم

 وإذا اًمّمقت ورومع اًمتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٖم٤مًم٥م ذم حتٚم٘مقا  إذا اًم٘مقم أن اًمٜمٝمل وقمٚم٦م»

 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ىم٤مًمف يمذا. سم٤مؾمتامقمٝم٤م ُم٠مُمقرون وهؿ اخلٓم٦ٌم يًتٛمٕمقن ٓ يمذًمؽ يم٤مٟمقا 

 اعمّمٚملم اضمتامع خت٤مًمػ اهلٞمئ٦م شمٚمؽ أن: أطمدمه٤م: ُمٕمٜمٞملم حيتٛمؾ اًمٜمٝمل: اًمٜمقرسمِمتل

 ؾمقاه٤م سمام هيتؿ أن طميه٤م ُمـ يًع ٓ ضمٚمٞمؾ ظمٓم٥م ًمٚمجٛمٕم٦م آضمتامع أن: ينواًمث٤م

 وذم. إًمٞمف ٟمدسمقا  اًمذي إُمر قمـ ًمٚمٖمٗمٚم٦م ُمقهؿ اًمّمالة ىمٌؾ اًمٜم٤مس وحتٚمؼ يٗمرغ طمتك

 سمؾ اًمٕمٚمؿ عمذايمرة اًمّمالة ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م يقم اًمتحٚمؼ يمراه٦م احلدي٨م ذم: «اًمًٜم٦م ذح»

: «اإلطمٞم٤مء» وذم. ذًمؽ سمٕمد سم٠مس وٓ ًمٚمخٓم٦ٌم واإلٟمّم٤مت واًمّمالة سم٤مًمذيمر يِمتٖمؾ

 .«اًمّمالة ىمٌؾ ًمٚمحٚمؼ اجلٚمقس يٙمره

 :«إوـم٤مر ٟمٞمؾ» وذم

 يمقهنؿ ُمع اًمّمٗمقف ىمٓمع رسمام ٕنف وذًمؽ اًمٙمراه٦م قمغم اًمٜمٝمل اجلٛمٝمقر محؾ»

 وىم٤مل .وم٤مٕول إول اًمّمٗمقف ذم واًمؽماص اجلٛمٕم٦م يقم سم٤مًمتٌٙمػم ُم٠مُمقريـ

 وهمػم ُمٙمروه ومٝمق وهمٚمٌف ًجداعم قمؿ إذا اًمّمالة ىمٌؾ قمٜمف اعمٜمٝمل اًمتحٚمؼ: اًمٓمح٤موي

. واًمذيمر ًمٚمٕمٚمؿ سمٕمده٤م ضمقازه قمغم يدل اًمّمالة سم٘مٌؾ واًمت٘مٞمٞمد. سمف سم٠مس ٓ ذًمؽ

 ُمـ قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم يمام همػمه٤م ذم ضمقازه قمغم يدل اجلٛمٕم٦م سمٞمقم واًمت٘مٞمٞمد

 وم٠مىمٌؾ ٟمٗمر صمالصم٦م وم٠مىمٌؾ اعمًجد ذم ط اهلل رؾمقل سمٞمٜمام: ىم٤مل اًمٚمٞمثل واىمد أيب طمدي٨م
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 ومجٚمس احلٚم٘م٦م ذم ومرضم٦م ومرأى أطمدمه٤م وم٠مُم٤م واطمد وذه٥م ط اهلل ؾمقلر إمم اصمٜم٤من

 اًمدٟمٞم٤م أُمقر ذم اعمًجد ذم اًمتحٚمؼ وأُم٤م. احلدي٨م ...ظمٚمٗمٝمؿ ومجٚمس أظمر وأُم٤م ومٞمٝم٤م

 اعم٤ًمضمد ذم جيٚمًقن ىمقم اًمزُم٤من آظمر ذم ؾمٞمٙمقن: ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم ضم٤مئز ومٖمػم

 ذم اًمٕمراىمل ذيمره. طم٤مضم٦م ومٞمٝمؿ هلل ًمٞمس وم٢مٟمف دم٤مًمًقهؿ ومال اًمدٟمٞم٤م أُم٤مٟمٞمٝمؿ طمٚم٘م٤م طمٚم٘م٤م

 .«اًمؽمُمذي ذح»

 اإلُم٤مم ومّمؾ صمؿ.]«ضمدا وٕمٞمػ وهق اخلٚمٞمؾ أبق سمزيع ومٞمف وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده: ىم٤مل

 [.احلدي٨م قمغم اًمٙمالم

 ي٠ميمؾ اعمًجد ذم اًمٙمالم»: إًمًٜم٦م قمغم اعمِمٝمقر احلدي٨م وأُم٤م: «وم٤مئدة» 

: سمٚمٗمظ «اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم أورده وىمد ًمف أصؾ ومال «احلٓم٥م اًمٜم٤مر شم٠ميمؾ يمام احلًٜم٤مت

 احل٤مومظ خمرضمف وم٘م٤مل. «احلِمٞمش اًمٌٝم٤مئؿ شم٠ميمؾ يمام احلًٜم٤مت ي٠ميمؾ اعمًجد ذم احلدي٨م»

 .«أصؾ قمغم ًمف أىمػ مل» :اًمٕمراىمل

 وٓ اًمتحٚمؼ قمـ ومٞمف اًمٜمٝمل قمٚم٦م ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف رأج٧م ىمد احلدي٨م إن صمؿ

 ؾيِمٛم سم٢مـمالىمف وًمٙمٜمف اعمٕمّمقم قمـ اًمٜمص وضمقد ًمٕمدم ذًمؽ ُمـ رء ذم اًم٧ٌم يٛمٙمـ

 «اًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي يمالم أوم٤مده ُم٤م وهق واعمذايمرة ًمٚمٕمٚمؿ يم٤من وًمق حتٚمؼ يمؾ

 .أقمٚمؿ واهلل «اعمٕم٤ممل» ذم واخلٓم٤ميب

 ([.1/777)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 األصَار تٕاصد ادساجد وٕاهي ون

 سم٤مًمِمٕمر اعمٗم٤مظمرة وهق - إؿمٕم٤مر شمٜم٤مؿمد» :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 يٜم٤مذم مم٤م واًمِمٖم٥م اًمٚمٖمط يمثرة ُمٜمف خيِمك وطمتك همػمه قمغم يٖمٚم٥م طمتك ُمٜمف واإليمث٤مر

 .اعم٤ًمضمد طمرُم٦م

 :اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م

 [.صحٞمح. ]«إؿمٕم٤مر شمٜم٤مؿمد وقمـ»: ًمٗمظ وذم «إؿمٕم٤مر ومٞمف شمٜمِمد أن «هنك» و»
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 شمٕمٚمٞمؼ ُمـ ٟم٘مٚمتف وىمد شمٗمًػمه ذم ىمٞمؾ ُم٤م أطمًـ هق ذيمر سمام اًمتٜم٤مؿمد وشمٗمًػم

 اعمٗمٞمدة وإطم٤مدي٨م احلدي٨م سملم جيٛمع وسمف اًمؽمُمذي قمغم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد اًمٕمالُم٦م

 .«11» رىمؿ. «اعم٤ٌمطم٤مت» ذم ذيمره ؾمٞم٠ميت يمام اعم٤ًمضمد ذم اًمِمٕمر إٟمِم٤مد جلقاز

 ذم اًم٘مرـمٌل ىم٤مل. ُمٓمٚم٘م٤م جمٞمز وُمـ ُمٓمٚم٘م٤م ُم٤مٟمع ومٛمـ ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 :«شمٗمًػمه»

 ضمؾو قمز اهلل قمغم اًمثٜم٤مء ي٘متيض مم٤م يم٤من وم٢من اًمِمٕمر إمم يٜمٔمر أن وهق اًمتٗمّمٞمؾ وإومم»

 اخلػم قمغم احلض يتْمٛمـ أو طم٤ًمن ؿمٕمر يم٤من يمام قمٜمٝمام اًمذب أو ط اهلل رؾمقل قمغم أو

 :ىم٤مل. «وهمػمه٤م اعم٤ًمضمد ذم طمًـ ومٝمق ُمٜمٝم٤م واًمت٘مٚمؾ اًمدٟمٞم٤م ذم واًمزهد واًمققمظ

 واًمٙمذب اًمٗمقاطمش قمـ خيٚمق ٓ اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمِمٕمر ٕن جيز مل يمذًمؽ يٙمـ مل وُم٤م»

 قمـ ُمٜمزه٦م واعم٤ًمضمد واهلذر اًمٚمٖمق ومٞمف ُم٤م وم٠مىمؾ ذًمؽ ُمـ ؾمٚمؿ وًمق سم٤مًم٤ٌمـمؾ واًمتزيـ

 ذم إٟمِم٤مده جيقز وىمد [17 :اًمٜمقر] ﴾ذِم سُمٞمُقٍت َأذَِن اهلُل َأن شُمْروَمعَ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ذًمؽ

 :اًم٘م٤مئؾ يم٘مقل اعمًجد

 همْم٤مسم٤م يم٤مٟمقا  وإن رقمٞمٜم٤مه           ىمقم سم٠مرض اًمًامء ؾم٘مط إذا

 .«واًمٙمذب اًمٗمقاطمش قمـ ظم٤مل ٕنف جيقز صمٜم٤مء وٓ محد ومٞمف يٙمـ مل وإن اًمٜمقع ومٝمذا

 .«ًمف سمٜمٞم٧م ح٤م اعم٤ًمضمد سمٜمٞم٧م إٟمام»: أيت وًمٚمحدي٨م»

 :اًمٜمقوي ىم٤مل. ي٠ميت يمام وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد سمريدة طمدي٨م ُمـ هق

 .«وٟمحقه٤م اخلػم ذم واعمذايمرة واًمٕمٚمؿ واًمّمالة اهلل ًمذيمر ُمٕمٜم٤مه»

 .قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤م ومٙم٤من ومٞمف إؿمٕم٤مر ًمتٜم٤مؿمد شمٌـ ومٚمؿ

 ([.1/781)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 عٕٖا والسٚال وضٓبٖا الًالة ٘ىدان ادساجد يوٕاه ون

 اليوت برفع

 سمرومع قمٜمٝم٤م واًم١ًمال وـمٚمٌٝم٤م اًمْم٤مًم٦م ٟمِمدان»: اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 .(1)[صحٞمح.]«اًمْم٤مًم٦م ومٞمف شمٜمِمد أن «هنك» و»: أجْم٤م اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م اًمّمقت

 إذا :وأنِمدهت٤م ـمٚمٌتٝم٤م إذا: ٟم٤مؿمد وم٠من٤م اًمْم٤مًم٦م ٟمِمدت: ي٘م٤مل» :«اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤مل

 .«اًمّمقت رومع: اًمٜمِمٞمد ُمـ وهق قمرومتٝم٤م

 أن سمنمط اعمًجد ذم احلٞمقان و٤مًم٦م قمـ اًم١ًمال حتريؿ قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 وهق «اًمًالم ؾمٌؾ» ذم واًمّمٜمٕم٤مين طمزم اسمـ ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد اًمّمقت سمرومع يٙمقن

 ُم٤م ًمٚمٛمٜمِمد ي٘م٤مل أن أُمر ط اًمٜمٌل وٕن اًمٜمٝمل ُمـ اًمٔم٤مهر ٕنف شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ

 :ًمف قم٘مقسم٦م ٠ميتي

 وم٠مدظمؾ اًمٗمجر صالة ط اًمٜمٌل صغم سمٕمدُم٤م أقمرايب ضم٤مء»: أظمر وًمٚمحدي٨م»

 إمحر؟ اجلٛمؾ إمم «ومدقم٤مين وضمد ُمـ: أي» دقم٤م ُمـ: وم٘م٤مل[ اعمًجد سم٤مب ُمـ رأؾمف

 سمٜمٞم٧م ح٤م اعم٤ًمضمد[ هذه] سمٜمٞم٧م إٟمام[ وضمدشمف ٓ وضمدشمف ٓ] وضمدشمف ٓ: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل

 [.صحٞمح.]«ًمف

 اعم٤ًمضمد وم٢من قمٚمٞمؽ اهلل رده٤م ٓ»: ًمٚمٛمٜمِمد ي٘مقل أن ذًمؽ ؾمٛمع ُمـ قمغم وجي٥م»

 يٜمِمد رضمال ؾمٛمع ُمـ»: ىمقًمف ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمذًمؽ أُمر وم٘مد «هلذا شمٌـ مل

 [.صحٞمح.]«إًمٞمؽ اهلل أداه٤م ٓ»: ًمٗمظ وذم. ومذيمره ...ومٚمٞم٘مؾ اعمًجد ذم و٤مًم٦م

 ًجداعم ذم احلٞمقان و٤مًم٦م قمـ اًم١ًمال حتريؿ قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م» :اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل

                                                           

 قم٤ٌمد ـمريؼ ُمـ «105 رىمؿ 01 ص) «واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ» ذم اًمًٜمل اسمـ أظمرضمف اًمذي احلدي٨م وأُم٤م: وم٤مئدة  (1)

 ُمـ»: سمٚمٗمظ قم٤مُمرومق صمقسم٤من ضمده قمـ أبٞمف قمـ صمقسم٤من سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد قمـ ظمّمٞمٗم٦م سمـ يزيد قمـ يمثػم سمـ

 هق يمثػم سمـ قم٤ٌمد اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ وم٢مٟمف «ُمرات صمالث وم٤مك اهلل ومض: وم٘مقًمقا  اعمًجد ذم ؿمٕمرا  يٜمِمد رأجتٛمقه

 قم٤ٌمد همػم رواه وىمد. شمرمجف ُمـ أضمد مل صمقسم٤من سمـ اًمرمحـ وقمٌد. «اًمت٘مري٥م» ذم يمام «وٕمٞمػ» اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل اًمرُمكم

 [.ُمٜمف.]ي٠ميت يمام وؾمٜمده ُمتٜمف ذم ومخ٤مًمٗمف يزيد قمـ يمثػم سمـ
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 ًمٚمٕمٚم٦م يٚمحؼ: ىمٞمؾ اعمًجد؟ ذم ذه٥م وًمق اعمت٤مع ُمـ همػمه٤م قمـ اًم١ًمال سمف يٚمحؼ وهؾ

 ذم ىمٕمد همػمه ذم أو ومٞمف ُمت٤مع قمٚمٞمف ذه٥م ُمـ وإن «هلذا شمٌـ مل اعم٤ًمضمد وم٢من»: ىمقًمف وهل

 اًم٘مرآن اًمّمٌٞم٤من شمٕمٚمٞمؿ ذم أجْم٤م واظمتٚمػ ًمف واًمداظمٚملم اخل٤مرضملم ي٠ًمل اعمًجد سم٤مب

: واصمٚم٦م طمدي٨م ذم قمٜمف اعمٜمٝمل إصقات رومع ُمـ ومٞمف ح٤م ٕمفيٛمٜم اح٤مٟمع ويم٠من اعمًجد ذم

 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف «أصقاشمٙمؿ ورومع وصٌٞم٤مٟمٙمؿ جم٤مٟمٞمٜمٙمؿ ُم٤ًمضمديمؿ ضمٜمٌقا »

 .«ُم٤مضمف واسمـ «اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين

 ُمـ إومم اًمٗم٘مرة ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده احلدي٨م هذا ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 :ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م طمدي٨م وهق يٕم٤مروف ُم٤م «اًمٌخ٤مري صحٞمح» وذم أداب

 اعمًجد ذم ط اهلل رؾمقل قمٝمد ذم قمٚمٞمف ًمف ديٜم٤م طمدرد أيب اسمـ شم٘م٤مى أنف

 رؾمقل إًمٞمٝمام ومخرج سمٞمتف ذم وهق ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕمٝمام طمتك أصقاهتام وم٤مرشمٗمٕم٧م

: ىم٤مل. «يمٕم٥م ي٤م ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م ي٤م»: وٟم٤مدى طمجرشمف ؾمجػ يمِمػ طمتك ط اهلل

 ي٤م ومٕمٚم٧م ىمد: يمٕم٥م ىم٤مل ديٜمؽ ـُم اًمِمٓمر وع أن سمٞمده وم٠مؿم٤مر اهلل رؾمقل ي٤م ًمٌٞمؽ

 .«وم٤مىمْمف ىمؿ»: اهلل رؾمقل ىم٤مل. اهلل رؾمقل

 دٟمٞمقي ًمٖمرض اعمًجد ذم اًمّمقت رومع ضمقاز قمغم يدل سمٔم٤مهره احلدي٨م ومٝمذا

 روى ىمد ًمٙمـ أصقاهتام رومع اعمتخ٤مصٛملم قمغم أنٙمر ُم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف

 اعمًجد ذم ىم٤مئام ٜم٧ميم»: ىم٤مل يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ: خي٤مًمٗمف ُم٤م قمٛمر قمـ ىمٌٚمف اًمٌخ٤مري

 هبام ومجئتف هبذيـ وم٠متٜمل اذه٥م: وم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وم٢مذا ومٜمٔمرت رضمؾ ومحّمٌٜمل

 اًمٌٚمد أهؾ ُمـ يمٜمتام ًمق: ىم٤مل اًمٓم٤مئػ أهؾ ُمـ: ىم٤مٓ أنتام؟ أجـ ُمـ أو أنتام ُمـ: ىم٤مل

 .«اهلل؟ رؾمقل ُمًجد ذم أصقاشمٙمام شمرومٕم٤من ٕوضمٕمتٙمام

 :ـسم اًمٌخ٤مري هلام وشمرضمؿ

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «عم٤ًمضمدا ذم اًمّمقت رومع سم٤مب»

 اًمٕمٚمؿ ذم يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م ُم٤مًمؽ يمرهف وم٘مد ذًمؽ ذم اخلالف إمم سم٤مًمؽممج٦م أؿم٤مر»

 ومٞمف وم٤مئدة ٓ ُم٤م وسملم دٟمٞمقي ٟمٗمع أو ديٜمل سمٖمرض يتٕمٚمؼ ُم٤م سملم همػمه وومرق همػمه ذم أم
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 قمغم اًمدال يمٕم٥م وطمدي٨م اعمٜمع قمغم اًمدال قمٛمر طمدي٨م اًم٤ٌمب ذم اًمٌخ٤مري وؾم٤مق

 وىمد. إًمٞمف اًميورة شمٚمجلء ومٞمام وقمدُمف ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ٓ ومٞمام اعمٜمع أن إمم ُمٜمف إؿم٤مرة قمدُمف

 ذم اًمّمقت رومع قمـ اًمٜمٝمل ذم أطم٤مدي٨م ووردت اًمت٘م٤ميض سم٤مب ذم ومٞمف اًمٌح٨م شم٘مدم

 .«إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اعمّمٜمػ ومٙم٠من سمٕمْمٝم٤م ُم٤مضمف اسمـ أظمرج وٕمٞمٗم٦م ًمٙمٜمٝم٤م اعم٤ًمضمد

 :إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًم٤ٌمب ذم وىم٤مل

 وىمد ،يتٗم٤مطمش مل ُم٤م يمذًمؽ وهق عمًجدا ذم اًمّمقت رومع ضمقاز احلدي٨م وذم»

 وقمٜمف ،ُمٓمٚم٘م٤م اعمًجد ذم ُمٜمٕمف ُم٤مًمؽ قمـ واعمٜم٘مقل ،ىمري٤ٌم ي٠ميت سم٤مسم٤م اعمّمٜمػ ًمف أومرد

 سم٤مًمٚمٖمط رومٕمف وسملم ومٞمجقز ُمٜمف سمد ٓ وُم٤م واخلػم سم٤مًمٕمٚمؿ اًمّمقت رومع سملم اًمتٗمرىم٦م

 شمريمٝمام ح٤م جيقز ٓ اعمًجد ذم اًمّمقت رومع يم٤من ًمق: اعمٝمٚم٥م ىم٤مل ،ومال وٟمحقه

 ذًمؽ قمـ هنٞمف شم٘مدم ًمٕمٚمف: ي٘مقل أن ُمٜمع وعمـ: ىمٚم٧م. ذًمؽ هلام وًمٌلم ط اًمٜمٌل

 ًمؽمك اعم٘متيض سم٤مًمّمٚمح ذًمؽ شمرك إمم اعم١مدي٦م سم٤مًمٓمريؼ اًمتقصؾ قمغم واىمتٍم سمف وم٤ميمتٗمك

 .أقمٚمؿ واهلل «اًمّمقت ًمرومع اعمقضم٦ٌم اعمخ٤مصٛم٦م

 :«قمٚمٞمؽ اهلل رده٤م ٓ»: ومٚمٞم٘مؾ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف حت٧م اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل صمؿ

 .«واضم٥م وأنف ضمٝمرا  ي٘مقل أنف وفم٤مهره جيقز ٓ ُم٤م اعمًجد ذم ٓرشمٙم٤مسمف ًمف قم٘مقسم٦م»

 ذم يمام «ًمف سمٜمٞم٧م ح٤م اعمًجد هذه سمٜمٞم٧م إٟمام ُمرات صمالث وضمدشمف ٓ»: ي٘مقل أو»

 .«هذا ىمٌؾ اًمذي احلدي٨م

 ([.1/780)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 فٗه والرشاء البٗع ادساجد وٕاهي ون

 :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

ء ًمٌٞمعا  :حلدي٨م ،واًمنما

ء قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»  [.طمًـ.]«اعمًجد ذم واًمٌٞمع اًمنما
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 قمٚمٞمف أُمر سمذًمؽ «دم٤مرشمؽ اهلل أرسمح ٓ»: اًمِم٤مري أو ًمٚم٤ٌمئع ي٘م٤مل أن وجي٥م

 :ىمقًمف ذم واًمًالم اًمّمالة

 رأجتؿ وإذا. دم٤مرشمؽ اهلل أرسمح ٓ: وم٘مقًمقا  اعمًجد ذم يٌت٤مع أو يٌٞمع ُمـ رأجتؿ إذا»

 [.صحٞمح.]«قمٚمٞمؽ اهلل[ ه٤م] رد ٓ: وم٘مقًمقا  و٤مًم٦م[ لا] ومٞمف يٜمِمد ُمـ

 :اًمؽمُمذي ىم٤مل احلدي٨م صمؿ

ء اًمٌٞمع يمرهقا  اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ»  وهق اعمًجد ذم واًمنما

ء اًمٌٞمع ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ومٞمف رظمص وىمد ،وإؾمح٤مق أمحد ىمقل  .«اعمًجد ذم واًمنما

 :اًمِمقيم٤مين وىم٤مل إول احلدي٨م ذم هذا ٟمحق وذيمر

ء اًمٌٞمع حتريؿ قمغم يدٓن حلديث٤منوا»  اًمٜمٝمل أن إمم اجلٛمٝمقر ومذه٥م ،واًمنما

 ذم اًمٌٞمع ُمـ قم٘مد ُم٤م أن قمغم اًمٕمٚمامء أمجع وىمد: اًمٕمراىمل ىم٤مل ،اًمٙمراه٦م قمغم حمٛمقل

 قمغم اًمٜمٝمل محؾ سم٠من ظمٌػم وأن٧م. اح٤موردي ىم٤مل هٙمذا ،ٟم٘مْمف جيقز ٓ اعمًجد

 اًم٘م٤مئٚملم قمٜمد اًمتحريؿ هق اًمذي احل٘مٞم٘مل اعمٕمٜمك قمـ ص٤مروم٦م ىمريٜم٦م إمم حيت٤مج اًمٙمراه٦م

 ،اًمٜم٘مض ضمقاز قمدم قمغم وإمج٤مقمٝمؿ ،احلؼ وهق اًمتحريؿ ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٝمل سم٠من سمف

 قمغم اًمٜمٝمل حلٛمؾ ىمريٜم٦م ضمٕمٚمف يّمح ومال اًمتحريؿ وسملم سمٞمٜمف ُمٜم٤موم٤مة ٓ اًمٕم٘مد وصح٦م

ء اًمٌٞمع يٙمره ٓ أنف إمم اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب سمٕمض وذه٥م ،اًمٙمراه٦م  اعمًجد ذم واًمنما

 أو ومٞمٙمره ويٙمثر ذًمؽ يٖمٚم٥م أن سملم طمٜمٞمٗم٦م أيب أصح٤مب وومرق قمٚمٞمف شمرد وإطم٤مدي٨م

 .«قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ ومرق وهق يمراه٦م ومال ي٘مؾ

 :ذًمؽ ذم وٟمّمف «اعمحغم» ذم طمزم اسمـ سم٤مجلقاز سح وممـ: ىمٚم٧م

ٌَٞمْعَ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اعمًجد ذم ضم٤مئز واًمٌٞمع»  ي٠مت ومل [170/  اًمٌ٘مرة] ﴾َوَأطَمؾَّ اهلُل اًْم

 .«صحٞمٗم٦م وهل ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو ـمريؼ ـُم إٓ ذًمؽ قمـ هنل

 ؾمٌؼ يمام احلدي٨م طمًـ أنف وإرضمح ظمالف ومٞمف ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو طمدي٨م: ىمٚم٧م

 اًمِمٓمر روى وم٘مد قمٜمده صحٞمح وإؾمٜم٤مده هذا هريرة أيب طمدي٨م قمٚمٞمف يرد أنف قمغم ،سمٞم٤مٟمف

 ُمذهٌف يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل اعمًجد ذم اًمْمقال إٟمِم٤مد حتريؿ قمغم سمف واطمت٩م ؾمٌؼ يمام ُمٜمف اًمث٤مين
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ء اًمٌٞمع سمتحريؿ اًم٘مقل  .خمتٍما  سمؾ سمتامُمف يّمٚمف مل احلدي٨م أن ًمقٓ اعمًجد ذم واًمنما

 :«ذطمف» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وىمد

ء اًمٌٞمع حتريؿ قمغم دًمٞمؾ ومٞمف»  ومٞمف ذًمؽ رأى ُمـ قمغم جي٥م وأنف اعم٤ًمضمد ذم واًمنما

 ًمٚمٗم٤مقمؾ ا زضمر ضمٝمرا  ي٘مقل ،دم٤مرشمؽ اهلل أرسمح ٓ: واعمِمؽمي اًم٤ٌمئع ُمـ ًمٙمؾ ي٘مقل أن

 .«ًمذًمؽ شمٌـ مل اعم٤ًمضمد وم٢من: ؾمٚمػ ومٞمام ىمقًمف هل واًمٕمٚم٦م ،ًمذًمؽ

 :«اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل 

ء ًمٚمٛمٕمتٙمػ قمٚمامؤٟم٤م وضمقز»  سمٞمع اًمِمٜمٞمٕم٦م اًمٌدقم٦م وُمـ ،اعمٌٞمع إطمْم٤مر سمٖمػم اًمنما

 ووع ُمٜمف وأؿمٜمع ،احلرام اعمًجد ذم وهمػمه٤م اًمٙمت٥م وسمٞمع ،اعم٘م٤مم ظمٚمػ اًمٙمٕم٦ٌم صمٞم٤مب

 وزم واهلل. اًمٜم٤مس ازدطم٤مم ووىم٧م اعمقؾمؿ أج٤مم ؾمٞمام ومٞمف واًمدسمش اًم٘مربو اعمحٗم٤مت

 .«سمف إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ ديٜمف أُمر

 ([.1/791)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 فٗه والّياص احلدود إقاوة ادساجد وٕاهي ون

 :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 ذم وداحلد شم٘م٤مم ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف واًم٘مّم٤مص احلدود إىم٤مُم٦م»

 .[ًمٖمػمه طمًـ.]«ومٞمٝم٤م يًت٘م٤مد وٓ اعم٤ًمضمد

 ٕن ومٞمٝم٤م آؾمت٘م٤مدة وحتريؿ اعم٤ًمضمد ذم احلدود إىم٤مُم٦م حتريؿ قمغم يدل واحلدي٨م

 ُمٕمٜم٤مه قمـ هد ًمف ص٤مرف وٓ اًمتحريؿ ذم طم٘مٞم٘م٦م إصقل ذم شم٘مرر يمام اًمٜمٝمل

 .«اًمًالم ؾمٌؾ» ذم وٟمحقه «اًمٜمٞمؾ» ذم يمذا. احل٘مٞم٘مل

 .اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف يم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م زيفًمٚمتٜم اًمٜمٝمل أن إمم ذه٥م ومٛمـ

 :«اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي ىم٤مل 

 طمتك ومٞمف اؾمتٞمٗم٤مؤه ضم٤مز ىمقد قمٚمٞمف ُمـ إًمٞمف اًمتج٠م ًمق ٟمٕمؿ ،شمٜمزهي٤م ذًمؽ ومٞمٙمره»
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 ،اًمِم٤مومٕمل قمٜمد احلؼ ٓؾمتٞمٗم٤مء شمٕمجٞمال ومٞمف ويًتقذم اًمٜمٓمع ومٞمًٌط احلرام اعمًجد

 .«اخلروج إمم يٚمج٠م سمؾ احلرم ذم ي٘متؾ ٓ: طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

 :«اعمرىم٤مة» وذم ،يٗمّمؾ ومل أـمٚمؼ احلدي٨م ٕن طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مًمف ُم٤م ًمٔم٤مهروا: ىمٚم٧م

: ًمٞمغم أيب اسمـ وىمقل طمدث أو سمجرح شمٚمقصمف وٓطمتامل حلرُمتف هتؽ ٟمقع ذًمؽ ذم ٕن»

: «اًمًٜم٦م ذح» وذم. اعمًجد يتٚمقث ًمئال: اعمٚمؽ اسمـ ىم٤مل. طمجر اسمـ ذيمره يمذا. ؿم٤مذ شم٘م٤مم

 .ُمثٚمف قمكم وقمـ. أظمرضمقه: ًجداعم ذم طمد ًمزُمف ومٞمٛمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىم٤مل

 ذم يمام اعمًجد ظم٤مرج احلدود إىم٤مُم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف ُمـ واعمٕمروف

 :قمٜمف اهلل ريض وم٘م٤مل ُم٤مقمز ىمّم٦م ذم قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م

. زٟمٞم٧م إين اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ومٜم٤مداه اعمًجد ذم وهق ط اهلل رؾمقل رضمؾ أتك

. احلدي٨م ...ُمرات أرسمع ٟمٗمًف قمغم ؿمٝمد ومٚمام تُمرا  أرسمع قمٚمٞمف رد طمتك قمٜمف وم٠مقمرض

. سم٤معمّمغم ومرمجٜم٤مه: اهلل قمٌد اسمـ ضم٤مسمر ىم٤مل «وم٤مرمجقه سمف ذهٌقا ا»: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل: وومٞمف

 .وأمحد وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ُمـ خمتٍما  ـه. ا

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ وقمـ

 .احلدي٨م ...اعمًجد سم٤مب قمٜمد واًمٞمٝمقدي اًمٞمٝمقدي سمرضمؿ ط اهلل رؾمقل أُمر

  [.طمًـ وإؾمٜم٤مده. ]واحل٤ميمؿ أمحد ضمفأظمر

 ([.1/790)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 الّبٓة ٘حو شٗام ال البيق ادساجد وٕاهي ون

 طمرام وهق واًمٞمٛملم اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق ؾمٞمام ٓ اًمٌّمؼ»[:اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 :وم٘م٤مل[ قمٚمٞمٝمؿ ومتٖمٞمظ] اًمٜم٤مس قمغم أىمٌؾ صمؿ ومحٙمف اًم٘مٌٚم٦م ضمدار ذم سمّم٤مىم٤م ط رأى وم٘مد

 .«صغم إذا وضمٝمف ىمٌؾ اهلل وم٢من وضمٝمف ىمٌؾ يٌّمؼ ومال يّمكم أطمديمؿ يم٤من إذا»

 .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع رواي٦م ُمـ احلدي٨م
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 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :وضمٝملم ُمـ اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق اعمًجد ذم اًمٌّم٤مق حتريؿ قمغم يدل وهق

 .اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٌّم٤مق رأى طمٞمٜمام قمٚمٞمٝمؿ ط شمٖمٞمٔمف: إول

 ومٞمف إصؾ واًمٜمٝمل ذًمؽ قمـ إي٤مهؿ اًمًالمو اًمّمالة قمٚمٞمف هنٞمف: وأظمر

 :«اًمت٘مري٥م ذح» ذم اًمٕمراىمل احل٤مومظ ىم٤مل. اًمتحريؿ

 أو اًمتحريؿ قمغم هق هؾ يٛمٞمٜمف قمـ أو أُم٤مُمف اعمّمكم سمّم٤مق قمـ اًمٜمٝمل هذا»

 ذم اًمٌّم٤مق حتريؿ قمغم يدل ُمٖمْم٤ٌم اًمٜم٤مس قمغم ط إىم٤ٌمًمف إن: اًم٘مرـمٌل ىم٤مل ؟اًمتٜمزيف

 ذم اًمٌّم٤مق: اعمًجد مجٚم٦م ذم ىم٤مل يمام حٙمفوسم سمدومٜمف يٙمٗمر أنف وقمغم اًم٘مٌٚم٦م ضمدار

 بقأ رواه ُم٤م اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٌّم٤مق حتريؿ قمغم ويدل: ىمٚم٧م. دومٜمٝم٤م ويمٗم٤مرهت٤م ظمٓمٞمئ٦م اعمًجد

. اًم٘مٌٚم٦م ذم ومٌّمؼ ىمقُم٤م أمَّ  رضمال أن ظمالد سمـ اًم٤ًمئ٥م طمدي٨م ُمـ ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد داود

 إٟمؽ: ًمف ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف: وومٞمف هذا سمٕمد أيت احلدي٨م ومذيمر: ىمٚم٧م

 ُمٜمٝمؿ اعمًجد ذم اًمٌّم٤مق يمراه٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ مج٤مقم٦م وأـمٚمؼ. ورؾمقًمف اهلل آذي٧م

 وضمزم «اًمٌٞم٤من» وص٤مطم٥م اجلرضم٤مين اًمٕم٤ٌمس وأبق واًمروي٤مين اًمرازي وؾمٚمٞمؿ اعمح٤مُمكم

 احلدي٨م ذم سم٘مقًمف متًؽ ويم٠منف سمتحريٛمف اًمتح٘مٞمؼ «اعمٝمذب ذح» ذم اًمٜمقوي

 :احل٤مومظ وىم٤مل. «ظمٓمٞمئ٦م أنف اًمّمحٞمح

 اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٌزاق أن قمغم يدل «وضمٝمف ىمٌؾ اهلل وم٢من»: ىمقًمف يٕمٜمل» ٕمٚمٞمؾاًمت وهذا»

م  أن ذم اخلالف ومٞمف جيري ومال اعمّمكم ُمـ ؾمٞمام وٓ ٓ أم اعمًجد ذم يم٤من ؾمقاء طمرا

 .«ًمٚمتحريؿ؟ أو ًمٚمتٜمزيف هل هؾ اعمًجد ذم اًمٌزاق يمراهٞم٦م

 .أجْم٤م وي٠ميت طمذيٗم٦م وطمدي٨م اًم٤ًمئ٥م طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ

 ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل يٜمٔمر ط اهلل ورؾمقل اًم٘مٌٚم٦م ذم ومٌّمؼ ىمقُم٤م رضمؾ وأم»

 سم٘مقل وأظمؼموه ومٛمٜمٕمقه «هلؿ يّمكم أن ذًمؽ سمٕمد وم٠مراد «ًمٙمؿ يّمكم ٓ»: ومرغ طملم

 إٟمؽ»: ىم٤مل أنف وطم٧ًٌم «ٟمٕمؿ»: وم٘م٤مل ط اهلل ًمرؾمقل ذًمؽ ومذيمر ط اهلل رؾمقل

 [.صحٞمح طمًـ.]«ورؾمقًمف اهلل آذي٧م
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 قمـ وه٥م سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ وأمحد ًمف واًمزي٤مدة داود أبق أظمرضمف احلدي٨م

 ؾمٝمٚم٦م أيب قمـ ظمٞمقان اسمـ ص٤مًمح قمـ اجلذاُمل ؾمقادة سمـ سمٙمر قمـ احل٤مرث سمـ قمٛمرو

 .احلدي٨م ...ىمقُم٤م أم رضمال أن ظمالد سمـ اًم٤ًمئ٥م

 اًمٕمراىمل ؿمٞمخف وىم٤مل «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ويمذا «خمتٍمه» ذم اعمٜمذري قمٚمٞمف ؾمٙم٧م

 :«اًمت٘مري٥م ذح» ذم

 .«ضمٞمد إؾمٜم٤مده»

 .«اًمؽمهمٞم٥م» ذم يمام «صحٞمحف» ذم أجْم٤م طم٤ٌمن اسمـ ورواه

 سم٤معمٕمجٛم٦م - ظمٞمقان سمـ ص٤مًمح همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت احلدي٨م إؾمٜم٤مد ورضم٤مل

 يمام هذا سمٙمر ؾمقى قمٜمف روى ُم٤م أنف ُمع طم٤ٌمن واسمـ اًمٕمجكم وصم٘مف - سم٤معمٝمٛمٚم٦م: وي٘م٤مل

 :إزدي احلؼ قمٌد ىم٤مل وًمذًمؽ «اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل سمف سح

 .«سمف حيت٩م ٓ»

 .طمديثف وصحح اًم٘مٓم٤من اسمـ قمٚمٞمف ذًمؽ وقم٤مب

 أو طمًـ احلدي٨م أن همػم إزدي ىم٤مًمف ح٤م شمِمٝمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًم٘مقاقمد: ىمٚم٧م

 أورده سمٛمٕمٜم٤مه قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدا ًمف ٕن صحٞمح

 :وىم٤مل اعمٜمذري

 .«اعمجٛمع» ذم يمام «صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد «اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواه

 سملم شمٗمٚمف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ضم٤مء اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه شمٗمؾ ـُم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل» -

 [.صحٞمح.]«قمٞمٜمٞمف

 وظم٤مرضمٝم٤م اًمّمالة داظمؾ اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمتٗمؾ يمراه٦م قمغم سمٔم٤مهره يدل احلدي٨م وهذا

 :احل٤مومظ ىم٤مل. اًمّمالة سمح٤مل شم٘مٞمٞمده ًمٕمدم

 ذم يم٤من ؾمقاء وظم٤مرضمٝم٤م اًمّمالة داظمؾ طم٤مًم٦م يمؾ ذم سم٤معمٜمع اًمٜمقوي ضمزم وىمد»

 - اًمّمالة ظم٤مرج يٕمٜمل - سمف سم٠مس ٓ: ىم٤مل أنف ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٘مؾ وىمد همػمه أم اعمًجد
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 قمـ يٌّمؼ[ أن] يمره أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ وهمػمه اًمرزاق قمٌد رواه ُم٤م ًمٚمٛمٜمع ويِمٝمد

. أؾمٚمٛم٧م ُمٜمذ يٛمٞمٜمل قمـ سمّم٘م٧م ُم٤م: ىم٤مل ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ وقمـ. صالة ذم وًمٞمس يٛمٞمٜمف

 .«ُمٓمٚم٘م٤م اسمٜمف قمٜمف هنك أنف اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر وقمـ

 ذم يمام صم٘م٤مت ورضم٤مًمف «اًمٙمٌػم» ذم أجْم٤م اًمٓمؼماين فأظمرضم ُمًٕمقد اسمـ وأثر: ىمٚم٧م

 :طمزم سمـ قمٛمرو طمدي٨م وأُم٤م. «اعمجٛمع»

 .يده وسملم ي٤ًمره وقمـ يٛمٞمٜمف قمـ سمزق ط اهلل رؾمقل رأج٧م

 .أجْم٤م «اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف اًمقاىمدي ومٞمف ضمدا وٕمٞمػ هق سمؾ يّمح ومال

 وإٓ ،ّمٚملماعم ُمـ وم٤مرهم٤م يم٤من إن ؿمامًمف قمـ ومٚمٞمٌّمؼ اًمٌّمؼ ُمـ سمد ٓ يم٤من وإن»

 ٓ طمَم أو رُمؾ ُمـ أروف يٙمقن ن٠مسم ومٞمف دومٜمف يٛمٙمـ أن سمنمط اًمٞمنى ىمدُمف ومتح٧م

 :اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ٟمٕمٚمف أو صمقسمف ذم ومٚمٞمٌّمؼ وإٓ ،سم٤مًمًٌط ُمٗمروؿم٤م أو سمالط ُمـ

 يًت٘مٌؾ أن أطمديمؿ أجح٥م أُم٤مُمف؟ ومٞمتٜمخع رسمف ُمًت٘مٌؾ ي٘مقم أطمديمؿ سم٤مل ُم٤م]»

 ُم٤م اهلل يٜم٤مضمل وم٢مٟمام أُم٤مُمف يٌّمؼ ومال اًمّمالة إمم أطمديمؿ ىم٤مم إذا[ وضمٝمف؟ ذم ومٞمتٜمخع

 طمدي٨م ذم زاد» ي٤ًمره قمـ وًمٞمٌّمؼ ُمٚمٙم٤م يٛمٞمٜمف قمـ وم٢من يٛمٞمٜمف قمـ وٓ ُمّماله ذم دام

 مل وم٢من»: صم٤مًم٨م طمدي٨م ذم زاد «ومٚمٞمدومٜمف[ اًمٞمنى] ىمدُمف حت٧م أو «وم٤مرهم٤م يم٤من إن»: صم٤من

 .«ٟمٕمٚمف أو صمقسمف ومٗمل ُمٌّم٘م٤م جيد

 [.صحٞمح.]قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ ورد احلدي٨م

 واًمٞمٛملم اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق اعمًجد ذم اًمٌّم٤مق حتريؿ قمغم دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم

 اًمذي اإلُم٤مم قمزل إٟمف طمتك ذًمؽ ظم٤مًمػ ُمـ قمغم وشمٖمٚمٞمٔمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٜمٝمٞمف

 قمغم دًمٞمؾ أيمؼم ومٝمق «ورؾمقًمف اهلل آذي٧م إٟمؽ»: ًمف وىم٤مل اإلُم٤مُم٦م ُمـ ذًمؽ ومٕمؾ

 .ىمري٤ٌم ذًمؽ ذم ٕئٛم٦ما ىم٤مًمف ُم٤م ذيمر ؾمٌؼ وىمد اًمتحريؿ

 سمنمـمف اًمٞمنى اًم٘مدم حت٧م أو اًمٞم٤ًمر ٟمحق ومٞمف اًمٌّمؼ ضمقاز قمغم سحي٦م دًٓم٦م وومٞمٝم٤م

 وًمٞمٌزق»: ط وىمقًمف»:ُمًٚمؿ قمغم «ذطمف» ذم ىم٤مل طمٞم٨م اًمٜمقوي قمغم رد ومٗمٞمف اًمدومـ وهق

 .«صمقسمف ذم إٓ يٌزق ومال اعمًجد ذم اعمّمكم أُم٤م اعمًجد همػم ذم هذا «ي٤ًمره وقمـ ىمدُمف حت٧م
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 اعمًجد سمخّمقص ىم٤مًمف إٟمام هذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أن قمٚمٞمف ًمردا ووضمف

 هلؿ ورظمص اًمٞمٛملم ٟمحق اًمٌّمؼ وقمـ ذًمؽ قمـ ومٜمٝم٤مهؿ ىمٌٚمتف ذم اًمٜمخ٤مُم٦م رأى طمٞمٜمام

 ومل ظم٤مًمػ ومٛمـ. «ومٚمٞمدومٜمف»: سم٘مقًمف سمدومٜمف وأُمرهؿ اًمٞم٤ًمر وقمـ اًم٘مدم حت٧م ومٞمف سم٤مًمٌزق

 .ومال وإٓ أثؿ وم٘مد يدومـ

 «ظمٓمٞمئ٦م اعمًجد ذم اًمٌزاق»: ط ًم٘مقًمف» :سم٘مقًمف ذه٥م ح٤م اًمٜمقوي شمٕمٚمٞمؼ وأُم٤م

 .«ط ومٞمف ي٠مذن ومٙمٞمػ

 ُمـ اإلؿمٙم٤مل ضم٤مء وإٟمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمف وأذن إُمر ىميض ىمد: ىمٚم٧م

 هق سح يمام اًمٕمٚمامء ومٝمؿ ُم٤م ظمالف قمغم سمٕمده وأيت ذيمره اًمذي ًمٚمحدي٨م ومٝمٛمف

 .احلؼ ًمؽ ًمٞمتٌلم اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ذم يمالُمف وؾمٜمٜم٘مؾ ٟمٗمًف

 «اًمٜمخ٤مقم٦م: آظمر وذم. اًمتٗمؾ: ًمٗمظ وذم» اًمٌّم٤مق»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤ملو»

 .«دومٜمٝم٤م ويمٗم٤مرهت٤م ظمٓمٞمئ٦م اعمًجد ذم

 .ُمرومققًم٤م أنس قمـ ىمت٤مدة رواه احلدي٨م

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .اًمزاي سمدل سم٤مًمّم٤مد. «اًمٌّم٤مق» 

 .اًمٜمٗم٨م ُمـ أيمثر وهق سمزاق أدٟمك ُمٕمف ٟمٗمخ: - اًمٗمقىمٞم٦م سم٤معمثٜم٤مة - «اًمتٗمؾ»

 .«وشمٜمخع شمٜمخؿ: وي٘م٤مل اًمّمدر وُمـ أجْم٤م اًمرأس ُمـ «اًمٜمخ٤مقم٦م» وهل «اًمٜمخ٤مُم٦م» و»

 .«طمًٜم٦م ودومٜمف ؾمٞمئ٦م اعمًجد ذم اًمتٗمؾ»: رواي٦م وذم»

 .ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ هل

 إذى أقمامهل٤م حم٤مؾمـ ذم ومقضمدت وؾمٞمئٝم٤م طمًٜمٝم٤م أُمتل أقمامل قمكم قمرو٧م»: وىم٤مل

 .«شمدومـ ٓ اعمًجد ذم شمٙمقن اًمٜمخ٤مقم٦م قمامهل٤مأ ُم٤ًموئ ذم ووضمدت اًمٓمريؼ قمـ يامط

 .قمٜمف اهلل ريض ذر أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف
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 أو ُم١مُمـ ضمٚمد شمّمٞم٥م أن ٟمخ٤مُمتف ومٚمٞمٖمٞم٥م اعمًجد ذم أطمديمؿ شمٜمخؿ إذا: وىم٤مل» 

 .«ومٞم١مذيف صمقسمف

 [.طمًـ.]وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ُمـ هق

 .«طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد أمحد رواه»

 ذم اًمٌّمؼ ضمقاز وهق اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم شمدل إطم٤مدي٨م وهذه

 :«اًمت٘مري٥م ذح» ذم اًمٕمراىمل احل٤مومظ ىم٤مل دومٜمف إذا - ـمٌٕم٤م احل٤مضم٦م قمٜمد - اعمًجد

 وطمٙمك قمٚمٞمف إصمؿ ومال سمّم٤مىمف وؾمؽم اعمًجد ذم سمّمؼ وم٢من: اًم٤ٌمضمل اًمقًمٞمد أبق ىم٤مل»

 ىم٤مل .يدومٜمف ومل ومٞمف شمٗمؾ عمـ ظمٓمٞمئ٦م يٙمقن إٟمام أنف ُمٙمل اسمـ قمـ أجْم٤م اًم٘مرـمٌل

 ُم٤ًموئ ذم ووضمدت»: ذر أيب طمدي٨م ذم ىمقًمف هذا صح٦م قمغم دل وىمد: اًم٘مرـمٌل

 إي٘م٤مقمٝم٤م سمٛمجرد اًمًٞمئ٦م طمٙمؿ هل٤م يث٧ٌم ومٚمؿ «شمدومـ ٓ اعمًجد ذم شمٙمقن اًمٜمخ٤مُم٦م أقمامهل٤م

 ذم ذًمؽ ذم إذٟمف أجْم٤م قمٚمٞمف ويدل: ىمٚم٧م. ُمدومقٟم٦م همػم وسمٌ٘م٤مئٝم٤م سمذًمؽ سمؾ اعمًجد ذم

 إن. «ومٞمدومٜمف رضمٚمٞمف حت٧م أو»: سم٘مقًمف «٤ًمسمؼاًم هريرة أيب طمدي٨م يٕمٜمل» اًم٤ٌمب طمدي٨م

 أيب طمدي٨م ذم سمف ُمٍمح وهق شم٘مدم يمام اعمًجد ذم يمقٟمف إرادة قمغم احلدي٨م محٚمٜم٤م

 .«اًم٤ٌمب أول ذم اعمذيمقر هريرة وأيب ؾمٕمٞمد

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤مل طمٞم٨م وسم٤مًمغ اًمٜمقوي ذًمؽ ذم وظم٤مًمػ

 سمؾ حيت٩م مل أو اقاًمٌز إمم اطمت٤مج ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م ظمٓمٞمئ٦م اعمًجد ذم اًمٌزاق أن واقمٚمؿ»

 اخلٓمٞمئ٦م هذه يٙمٗمر أن وقمٚمٞمف اخلٓمٞمئ٦م ارشمٙم٥م وم٘مد اعمًجد ذم سمزق وم٢من ،صمقسمف ذم يٌزق

 وىم٤مل. ط اهلل رؾمقل سمف سح يمام ظمٓمٞمئ٦م اًمٌزاق أن اًمّمقاب هق هذا. اًمٌزاق سمدومـ

 طمؼ ذم إٓ سمخٓمٞمئ٦م ًمٞمس اًمٌزاق أن طم٤مصٚمف سم٤مـمؾ يمالم ومٞمف: قمٞم٤مض واًم٘م٤ميض اًمٕمٚمامء

 هذا وم٘مقًمف سم٤مـمٚم٦م سم٠مؿمٞم٤مء ًمف واؾمتدل سمخٓمٞمئ٦م ومٚمٞمس دومٜمف أراد ـُم وأُم٤م يدومٜمف مل ُمـ

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «احلدي٨م ًمٜمص خم٤مًمػ همٚمط

 اعمًجد ذم اًمٌزاق»: ىمقًمف ومه٤م شمٕم٤مرو٤م قمٛمقُملم هٜم٤م أن اًمٜمزاع وطم٤مصؾ»

 قم٤مُم٤م إول جيٕمؾ وم٤مًمٜمقوي. «ىمدُمف حت٧م أو ي٤ًمره قمـ وًمٞمٌّمؼ»: وىمقًمف «ظمٓمٞمئ٦م
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 وخيص قم٤مُم٤م اًمث٤مين جيٕمؾ سمخالومف واًم٘م٤ميض ،عمًجدا ذم يٙمـ مل إذا سمام اًمث٤مين وخيص

 «اًمتٜم٘مٞم٥م» ذم ُمٙمل اسمـ ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م اًم٘م٤ميض واومؼ وىمد دومٜمٝم٤م يرد مل سمٛمـ إول

 صمؿ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمٞمد طمدي٨م ذيمر صمؿ ،هلؿ ويِمٝمد. وهمػممه٤م «اعمٗمٝمؿ» ذم واًم٘مرـمٌل

 ويمالم ذر أيب طمدي٨م صمؿ. «اعم٘مّمقد ذم ُمٜمف أووح إٟمف»: وىم٤مل أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م

 :اجلراح سمـ قمٌٞمدة أيب قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وروى»: ىم٤مل صمؿ ومٞمف اعمت٘مدم اًم٘مرـمٌل

 ُمـ ؿمٕمٚم٦م وم٠مظمذ ُمٜمزًمف إمم رضمع طمتك يدومٜمٝم٤م أن ومٜمز ًمٞمٚم٦م اعمًجد ذم شمٜمخؿ أنف

 .اًمٚمٞمٚم٦م ظمٓمٞمئ٦م قمكم يٙمت٥م مل اًمذي هلل احلٛمد: ىم٤مل صمؿ دومٜمٝم٤م طمتك ومٓمٚمٌٝم٤م ضم٤مء صمؿ ٟم٤مر

 إًمٞمف شمرؿمد اًمٜمٝمل وقمٚم٦م دومٜمٝم٤م سمٛمـ ٓ شمريمٝم٤م سمٛمـ ختتص اخلٓمٞمئ٦م أن قمغم ومدل

 وًمق اًمثقب ذم ذًمؽ ضمقاز: خمّمقص قمٛمقُمف أن قمغم يدل ومم٤م ،هب٤م اعم١مُمـ شم٠مذي وهل

 صغم أنف اًمِمخػم اسمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ داود أيب وقمٜمد ظمالف سمال اعمًجد ذم يم٤من

 ذم وأصٚمف صحٞمح إؾمٜم٤مده. سمٜمٕمٚمف دًمٙمف صمؿ اًمٞمنى ىمدُمف حت٧م ومٌّمؼ ط اًمٜمٌل ُمع

 .«شم٘مدم ُم٤م ومٞم١ميد اعمًجد ذم يم٤من ذًمؽ أن هرواًمٔم٤م. ُمًٚمؿ

 يٙمـ مل إذا سمام احل٤مومظ إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًمث٤مين ًمٚمحدي٨م اًمٜمقوي وختّمٞمص: ىمٚم٧م

 .اًمٕمراىمل قمـ ؾمٌؼ يمام اعمًجد ظمّمقص ذم ورد ٕنف سم٤مـمؾ اعمًجد ذم

 ٕضمٚمف؟ احلدي٨م ورد ُم٤م سمٖمػم ختّمٞمّمف جيقز ومٙمٞمػ

 :ُمٓمٚم٘م٤م احلديثلم سملم شمٕم٤مرض ٓ أنف واحلؼ

 يدومٜمٝم٤م مل إذا ظمٓمٞمئ٦م اعمًجد ذم اًمٌّمؼ أن أوم٤مد - ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م - إول ي٨موم٤محلد

 اًمٌّمؼ ظمٓمٞمئ٦م أـم٤مطم٧م طمًٜم٦م - اًمدومـ أقمٜمل - ٕنف سمخٓمٞمئ٦م ومٚمٞم٧ًم دومٜمٝم٤م إذا وأُم٤م

 .أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ذم يمام

 يمام اًمدومـ ُمع اًمٌّمؼ أضم٤مز إٟمام - اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م أي - اًمث٤مين واحلدي٨م

 .هلل واحلٛمد. ُمتٗم٘م٤من وم٤محلديث٤من وطمٞمٜمئذ حم٤مًم٦م ٓ اخلٓمٞمئ٦م ارشمٙم٥م وم٘مد يدومٜمٝم٤م مل وم٢مذا ؾمٌؼ

 :اًمٕمراىمل احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ

 يم٤من إذا ُم٤م هق اعمًجد ذم اًمٌّم٤مق ذم اًمؽمظمص أن ي٘متيض ُم٤م. «ومٞمدومٜمف»: ىمقًمف ذم»
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سم٤م أو طمَم اعمًجد ومراش  طمّمػما  أو سم٤ًمـم٤م أو سمالـم٤م أو رظم٤مُم٤م يم٤من إذا ُم٤م دون شمرا

 أن ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م وىمد: وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ قمـ «اعمٗمٝمؿ» ص٤مطم٥م طمٙم٤مه وىمد

 ذم ُم٤ًمضمدهؿ يم٤مٟم٧م يمام اًمرُمؾ أو اًمؽماب إٓ اعمًجد ذم يٙمـ مل إذا جيقز إٟمام ذًمؽ

 يٗمًده سمام احلّمػم ُمـ سم٤مل ًمف وُم٤م سمًط اعمًجد ذم يم٤مٟم٧م إذا وم٠مُم٤م إول اًمّمدر

 قمـ قمقو٤م سم٤مًمٜمٕمؾ دًمٙمٝم٤م ورد ىمد: ىمٚم٧م. ًمٚمٛمالئٙم٦م اطمؽماُم٤م جيقز ومال وي٘مذره اًمٌّم٤مق

 رؾمقل ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل اًمِمخػم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ رواه ومٞمام اًمدومـ

جتف طاهلل  طمّم٤ٌمء أو شمراب ذم أجْم٤م يٙمقن أن حيتٛمؾ وهذا. سمٜمٕمٚمف ومدًمٙمٝم٤م شمٜمخع ومرأ

 وحيٙمف إرض ذم يٌّمؼ أن ًمف ًمٞمس: اًم٤ٌمضمل وىم٤مل. اًمؽماب ذم دومٜمٝم٤م سمدًمٙمٝم٤م ومٞمحّمؾ

 ُمـ داود أبق روى ىمد: ىمٚم٧م. ومٞمف جلٚمقسا أراد عمـ اعمقوع ي٘مذر ذًمؽ ٕن سمرضمٚمف

 :ىم٤مل «ؾمٕمد أبق: واًمّمقاب إصؾ ذم يمذا» ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م

 سمرضمٚمف ُمًحف صمؿ اًمٌقري قمغم يٌّمؼ دُمِمؼ ُمًجد ذم إؾم٘مع سمـ واصمٚم٦م رأج٧م

 .يٗمٕمٚمف ط اهلل رؾمقل رأج٧م ٕين: ىم٤مل ومٕمٚم٧م؟ مل ًمف وم٘مٞمؾ

 هذا وقمغم «يٌلماًمٖمر» ذم اهلروي ىم٤مًمف اًم٘مّم٥م ُمـ اعمٕمٛمقًم٦م احلّمػم: واًمٌقري

 .«يّمح ٓ أجْم٤م واحلدي٨م سمذًمؽ شمٗمًد ٓ ومٝمل

 اًمٗمرج قمٜمف رواه احلٛمػمي احلٛميص وهق هذا ؾمٕمد أبق احلدي٨م هذا وقمٚم٦م: ىمٚم٧م

 :«اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل. داود أيب قمٜمد ومْم٤مًم٦م سمـ

 .«ومْم٤مًم٦م سمـ اًمٗمرج ؾمقى قمٜمف روى ُم٤م»

 .«اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ سمذًمؽ سح وىمد جمٝمقل ومٝمق: ىمٚم٧م

 احلدي٨م أقمؾ وسمف «خمتٍمه» ذم اعمٜمذري ىم٤مل يمام أجْم٤م وٕمٞمػ ومْم٤مًم٦م سمـ جواًمٗمر

  .«اًمت٘مري٥م» ذم ىم٤مل ويمذًمؽ

 ([.1/751)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 فٗه و٘حوه البول ادساجد وٕاهي ون 

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وٟمحقه اًمٌقل»:اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 واًمّمالة اهلل ًمذيمر اًمٌٞم٧م هذا سمٜمل امإٟم»: ومٞمف سم٤مل صمؿ اعمًجد دظمؾ اًمذي ًمألقمرايب

 [.صحٞمح.]«ومٞمف ي٤ٌمل ٓ وإٟمف

 ىم٤مل. اًمٜمج٤مؾم٤مت وؾم٤مئر اًمٌقل قمـ اعم٤ًمضمد شمٜمزيف وضمقب قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 ذم سم٤مل يم٠من شمٚمقث مل وم٢من سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م شمٚمقيثٝم٤م إمم ذًمؽ أدى إذا يمذًمؽ وهق» :اًمٕمراىمل

 دون آومتّم٤مد يمراه٦مو اًمٌقل حتريؿ وم٤مٕصح اعمًجد ذم إٟم٤مء ذم اومتّمد أو إٟم٤مء

 ومٞمف حيؽ ومل اإلٟم٤مء ذم اًمٗمّمد سمٙمراه٦م «ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ضمزم وىمد ،حتريٛمف

 هب٤م اعمًجد شمٚمقث أُمـ إذا ٟمج٤مؾم٦م صمقسمف أو سمدٟمف قمغم ُمـ ويمذًمؽ: اًمٕمراىمل ىم٤مل. ظمالوم٤م

 :«اعمحغم» ذم طمزم اسمـ وىم٤مل. «جيز مل ذًمؽ ظم٤مف وإن دظمقًمف ضم٤مز

 وٓ ،ُم٤مء ُمـ ذٟمقسم٤م سمقًمف قمغم ص٥م ومٞمف ٤ملسم ومٛمـ ،اعمًجد ذم اًمٌقل جيقز وٓ»

 سمتٜمٔمٞمػ ط اًمٜمٌل أُمر: ىم٤مل صمؿ. سمّم٘متف ومٚمٞمدومـ ومٞمف سمّمؼ ومٛمـ ومٞمف اًمٌّم٤مق جيقز

 ،وشمٓمٞمٞم٥م شمٜمٔمٞمػ اؾمؿ قمٚمٞمف وىمع ُم٤م يمؾ ي٘متيض - ىمٌؾ أوردٟم٤م يمام - وشمٓمٞمٞمٌٝم٤م اعم٤ًمضمد

 إذه٤مب ُمـ سمد ومال ىمامُم٦م ويمؾ ىمذر ويمؾ حمرم يمؾ إسمٕم٤مد يقضم٤ٌمن واًمتٓمٞمٞم٥م واًمتٜمٔمٞمػ

 .«وهمػمه اًمٌقل قملم

 ([.1/711)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 دم: تَاىل قوله دم ادذكور الرفع ون هي وآداهبا ادساجد وٕاهي

 اشٔه فٖٗا ويذكر ترفع أن اهلل أذن بٗوت

 ىمقًمف ذم اعمذيمقر اًمرومع ُمـ هل إواُمر ُمـ ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م اًمٜمقاهل هذه أن وًمٞمٕمٚمؿ»

 .«[17/  اًمٜمقر] ﴾َوُيْذيَمَر ومِٞمَٝم٤م اؾْمُٛمفُ  ذِم سُمٞمُقٍت َأذَِن اهلُل َأن شُمْروَمعَ ﴿: شمٕم٤ممم

 .([1/711)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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77 

ا اختاذه ادساجد وٕاهي ون ًّ  ضري

 ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ـمري٘م٤م اخت٤مذه» :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 .«صالة أو ًمذيمر إٓ ـمرىم٤م اعم٤ًمضمد شمتخذوا

 [.طمًـ.]ٜمفقم اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 يمؾ قمٜمل ؾمدوا»: ىم٤مل طملم اعمٕمٜمك هذا إمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أؿم٤مر وىمد»

 .«سمٙمر أيب ظمقظم٦م همػم اعمًجد هذا ذم ظمقظم٦م

 ذم ط اهلل رؾمقل ظمرج: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 صمؿ قمٚمٞمف وأثٜمك اهلل ومحٛمد اعمٜمؼم قمغم وم٘مٕمد سمخرىم٦م رأؾمف قم٤مص٥م ومٞمف ُم٤مت اًمذي ُمروف

 وًمق ىمح٤موم٦م أيب اسمـ سمٙمر أيب ُمـ وُم٤مًمف ٟمٗمًف ذم قمكم أُمـ أطمد اًمٜم٤مس ُمـ ًمٞمس إٟمف: ىم٤مل

 أومْمؾ اإلؾمالم ظمٚم٦م وًمٙمـ ظمٚمٞمال سمٙمر أب٤م ٓختذت ظمٚمٞمال اًمٜم٤مس ُمـ ُمتخذا يمٜم٧م

 .إًمخ ...ؾمدوا

 أن يٜمٌٖمل اًمتل إُمقر ُمـ اًم٤ًمسمع إُمر ذم ؾمٌؼ يمام وأمحد اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم شمالطمظ

 :«شمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 .ومٞمف واًمٕمٌقر ـمري٘م٤م اعمًجد اخت٤مذ إمم ي١مدي يم٤من ح٤م إبقاب سمًد ط وم٠مُمر»

 .«هم٤مًم٤ٌم يٗمؽمىم٤من ٓ يم٤مٟم٤م ٕهنام وظمّمقصٞم٦م ًمف إيمراُم٤م سمٙمر أيب ظمقظم٦م واؾمتثٜمك

 :«يمثػم اسمـ شمٗمًػم» وذم

 .«قمٜمف ُمٜمدوطم٦م وضمد إذا حل٤مضم٦م إٓ ومٞمف اعمرور اًمٕمٚمامء سمٕمض يمره»

 اعم٤ٌمطم٤مت ذم ي٠ميت يمام اعمًجد ذم اعمرور ضمقاز قمغم يدل ُم٤م ضم٤مء وىمد: ىمٚم٧م

 إمم ي١مدي ٓ أنف سمحٞم٨م اًمٜمدرة وقمغم حل٤مضم٦م أنف قمغم حيٛمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل «1» وم٘مرة

ىمف  .أقمٚمؿ واهلل. ًمذًمؽ شمٕمرض أطمدا أر ومل اجلٛمع ذم زم فمٝمر ُم٤م هذا. اؾمتٓمرا

 ([.1/711)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 خارجه أو ادسجد داخل الّبٓة إىل البياق حتريم

 وهل اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٜمخ٤مُم٦م ص٤مطم٥م جيلء»[ : ط اهلل رؾمقل ٤ملىم]

 .«وضمٝمف ذم

 [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اعمًجد ذم ذًمؽ ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م، اًم٘مٌٚم٦م إمم اًمٌّم٤مق حتريؿ قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

.  «115/  1» «اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل يمام وهمػمه، اعمّمكم وقمغم همػمه، ذم أو

 أو اعمًجد وذم وظم٤مرضمٝم٤م اًمّمالة داظمؾ طم٤مًم٦م يمؾ ذم سم٤معمٜمع اًمٜمقوي ضمزم وىمد » :ىم٤مل

 اًمّمالة ذم اًمٌّمؼ قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمقاردة وإطم٤مدي٨م اًمّمقاب، وهق: ىمٚم٧م .«همػمه

 ًمٕمزشمف همػمه، دون هذا آصمرت وإٟمام وهمػمه٤م، اًمّمحٞمحلم ذم ُمِمٝمقرة يمثػمة اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه

 يمثػم قمٜمف همٗمؾ ـم٤مح٤م وم٦م،اعمنم اًمٙمٕم٦ٌم ُمع رومٞمٕم٤م أدسم٤م ومٞمف وٕن. سمف قمٚمٛمف أطم٤مط ُمـ وىمٚم٦م

 ُمـ اًم٘مٌٚم٦م إمم يٌّمؼ ُمـ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ذم رأج٧م ومٙمؿ اًمٕم٤مُم٦م، قمـ ومْمال اخل٤مص٦م، ُمـ

  !اعمًجد ٟم٤مومذة

 (.775-718/ 1/1)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادسجد دم الٕخاعة كراهة

 ومٖمْم٥م اعمًجد، ىمٌٚم٦م ذم ٟمخ٤مُم٦م رأى - ط -اًمٜمٌل أن :أنس قمـ محٞمد قمـ 

ة ومج٤مءشمف وضمٝمف، امحر طمتك  وم٘م٤مل ظمٚمقىم٤ًم، ُمٙم٤مهن٤م وضمٕمٚم٧م ومحٙمتٝم٤م، إنّم٤مر ُمـ اُمرأ

 .«!هذا أطمًـ ُم٤م»: - ط - اهلل رؾمقل

ٚمِٞمُ٘مفُ ً اعمًجد ذم اًمٜمُّخ٤مقم٦م يمراه٦مُ ترمجه اإلمام بؼوله:   .وخَتْ

 (.115/ 7/1)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ادسجد دم الْالم عن يٕٖى صحٗح حديث يوجد هل

 يييل؟ وادييل

 اعمًجد ذم اًمٙمالم قمـ يٜمٝمك ُمثالً  صحٞمح، طمدي٨م يقضمد وهؾ :وداخٓة

 ُيَّمٚم ـل؟ واعمَُّمٚم ـل

 جيٝمر ومال َرسمَّف، يٜم٤مضمل يُمُٚمٙمؿ! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٟمٕمؿ، أي :الىٗخ

 .وهمػممه٤م واًمٌٖمقي أبو داود رواه «اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة، سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ

 (55: 77: 08/   171/  واًمٜمقر اهلدى) 

 دسجدا دم األصابع فرقَة

 اعمًجد؟ ذم إص٤مسمع ومرىمٕم٦م طمٙمؿ ُم٤م :السائل

 اؾمتٕمامل هٜم٤م ممٙمـ ًمٙمـ ٟمص، قمٜمدٟم٤م ذم ومام اعمًجد ذم أُم٤م قمٜمف، ُمٜمٝمل اًمّمالة ذم :الىٗخ

ٞمؽ قمـ اًمٜمٝمل صم٧ٌم وم٘مد واًمٜمٔمر، اًم٘مٞم٤مس ص٤مسمع، شمِم  ُمٜمٓمٚمؼ وهق سمؾ اًمّمالة، ذم وم٘مط ًمٞمس ٕا

ص٤مسمع ومرىمٕم٦م إحل٤مق ومٞمٛمٙمـ ًمٚمّمالة، ُمٜمتٔمر وهق ًمٚمّمالة، ٞمؽ، ٕا  اًمّمالة يٜمتٔمر يم٤من وم٢مذا سم٤مًمتِم

  .ذًمؽ ذم اًمٜمٝمل وضمقد ًمٕمدم ومٞمجقز: اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمك إذا أُم٤م ُيَٗمرىمع، ومال

 :..( 17: 07/  11/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد إىل الداخل تسٓٗم

 يرومع أم وم٘مط، طمقًمف ُمـ قمغم يًٚمؿ هؾ اعمًجد اًمداظمؾ دظمؾ إذا]: وداخٓة

 ٤م؟يمٚمٝم اعمجٛمققم٦م ومُٞمًٛمع[ سم٤مًمًالم صقشمف
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ش، ٓ أن اعمًجد إمم ًمٚمداظمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إصؾ ٕن إول: أرى :الىٗخ  ُيَِمق 

 .طمقًمف ومٚمٛمـ اًمًالم، إًم٘م٤مء ُمـ سمد وٓ اًمًالم إًم٘م٤مء ُمـ سمد ٓ يم٤من وم٢مذا

 ( 55: 18: 18/ 105/ واًمٜمقر اهلدى) 

ث  ادسجد دم واإلقاوة األذان بني د٘ٗوية بٙوور الَتَحدُّ

 اعمًجد؟ ذم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم ٞمقي٦مدٟم سم٠مُمقر اًمتحدث جيقز هؾ :شٚال

 قم٤مرض يمالم اًمٙمالم يم٤من إذا جيقز، وٓ جيقز: شمٗمّمٞمؾ ومٞمف اجلقاب :الىٗخ

 وقمٚمٞمٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: يره مل ُمدة ًمف ص٤مطمٌف رأى اعمًجد، دظمؾ إٟم٤ًمن: ُمثالً 

 ًمٙمـ جيقز، هذا ـمٌٕم٤ًم، دٟمٞمقي هذا إًمخ، قمٞم٤مًمؽ؟ يمٞمػ أظمل؟ ي٤م طم٤مًمؽ يمٞمػ اًمًالم،

 أؾمٕم٤مر اًمٕمٛمٚم٦م أؾمٕم٤مر ومٞمٝم٤م ويتٗم٘مدوا ضمٚم٦ًم ويٕمٛمٚمقا  ًجداعم ذم جيٚمًقا 

 مل اعم٤ًمضمد إن»: أظمرى ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر ومٝمذا إًمخ...اًمٌْم٤مقم٦م

ـَ  ٌْ  .«هلذا شُم

 ومٝمذا اًمدٟمٞم٤م طمٓم٤مم ومٞمف ُيَراد اًمذي اًمٙمالم أُم٤م ُم٤مٟمع، ومٞمف ًمٞمس اًمٕم٤مدي اًمٙمالم: إذاً 

 .جيقز ٓ

 : .. (  11. : 0/ 07/ واًمٜمقر اهلدى) 

  ادسجد إىل ادٔٗزين غر األوالد اصٌحاب

 اًمذه٤مب يٓمٚم٥م اعمَُٛمْٞمز، همػم اًمّمٖمػم رسمام أطمٞم٤مٟم٤مً  -ؾمٛمح٧م ًمق- ؿمٞمَخٜم٤م، :وداخٓة

ًمد هؾ احلٙمؿ؟ ومام ًمٚمّمالة، ًمٚمٛمًجد  يّمكم ممٞمز، همػم هق دام ُم٤م ًمف يًٛمح اًمقا

 اعمًجد؟ إمم ُمٕمف ويذه٥م

ًمد جيقز هؾ: شم٠ًمل حار فمٜمٜم٧م أن٤م :الىٗخ  .ـمٚم٥م سمدون ي٠مظمذه أن ًمٚمقا

 .اًم٤ًمسمٕم٦م سمٚمغ ُم٤م دام ُم٤م ي٠مظمذه ٓ قمٜمدي، هذا أن٤م ٓ، :وداخٓة
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ًمد جيقز هؾ: شم٘مقل أن فمٜمٜم٧م أن٤م :الىٗخ  سمدون اعمًجد إمم اًمقًمد ي٠مظمذ أن ًمٚمقا

 جيقز؟ ُم٤م أو جيقز رأجؽ، ُم٤م اًمقًمد، ُمـ ـمٚم٥م

 .اعمًجد إمم اًمذه٤مب جمرد أو يّمكم، أن ٕضمؾ :وداخٓة

 .شمِم٤مء يمام ظمذه٤م :الىٗخ

 .آظمر رء... يّمكم أن أُم٤م... :داخٓةو

 آظمر؟ رء أي ُمـ أومم، اًمّمالة إمم ذه٤مسمف أخٞمس :الىٗخ

 .اًم٤ًمسمٕم٦م دون :وداخٓة

 .سمحثٜم٤م هذا ٟمحـ :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 يم٤مٟمقا  ط ٟمٌٞمٜم٤م رأؾمٝمؿ وقمغم إول، اًمًٚمػ سم٠من: أؾمت٤مذ ي٤م شمٕمرف أن٧م :الىٗخ

َٛمحقن ًْ  .-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ُمًجده يدظمٚمقا  أن ٕوٓدهؿ َي

 يّمكم يم٤من أنف اًمّمح٤مسم٦م، أطمد رواه٤م اًمتل اًم٘مّم٦م قمـ اًمذايمرة، سمٌٕمٞمد أن٧م وُم٤م 

 سمٕمض ذم اًمًجقد ذم ط اهلل رؾمقل وم٠مـم٤مل اًمٕمٍم، صالة يقُم٤مً  ط اًمٜمٌل وراء

 ظمِمٞم٦م ٟمٌٞمف، قمغم ًمٞمٓمٛمئـ رأؾمف اًمّمح٤ميب هذا ومرومع قم٤مدشمف، ُمـ شمٙمـ مل إـم٤مًم٦م صالشمف،

 احلًلم، أو احلًـ ؾم٤مضمدًا، جيده همري٤ًٌم، َُمٜمَْٔمراً  جيد سمف وإذا ي٘مٞمٜمُف، ضم٤مءه ىمد يٙمقن أن

 ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ؾَمٚمَّؿ أن وسمٕمد ؾم٤مضمدًا، ورضمع اـمٛم٠من اًمّمح٤ميب: اعمٝمؿ

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل «صالشمؽ ذم أـمٚمتٝم٤م ؾمجدة ؾمجدت ًم٘مد اهلل، رؾمقل ي٤م»: ًمف ىم٤مًمقا  صالشمف،

 اًمقًمد هذا «ُأقْمِجَٚمف أن ومٙمره٧م ارحتٚمٜمل، ىمد يم٤من هذا اسمٜمل إن»: واًمًالم اًمّمالة

 قمٚمٞمف هديف ُمـ يم٤من وُم٤م ممٞمز، همػم: ىمٚم٧م يمام هق اًمّمالة، أضمؾ ُمـ اعمًجد طمي

 أوٓدهؿ يًتّمحٌقا  ٓ سم٠من -ٟم٤ًمء أو رضم٤مًٓ  يم٤مٟمقا  ؾمقاء- اعمّمٚملم ُيَذيّمر أن اًمًالم

 ٓ واًمذي اعمِمٝمقر، ًمٚمحدي٨م ظمالوم٤مً  ذًمؽ قمغم ُيِ٘مّرهؿ يم٤من سمؾ اعمًجد، إمم ُمٕمٝمؿ

قا »: إؾمٜم٤مده يّمح َءيمؿ وسمٞمَٕمٙمؿ وجم٤مٟمٞمٜمٙمؿ صٌٞم٤مٟمٙمؿ ٤مضمديمؿُمً ضَمٜمٌ   يم٤من وإن «وذا

- قمٚمٞمٙمؿ ختٗمك ٓ يمام أظمرى، أطم٤مدي٨م صحتف قمغم دل صحٞمح٤ًم، ُمٜمف إظمػم اًمِمٓمر
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 .-اهلل ؿم٤مء إن

 طمٙمامً  ًمف يرشم٥م يم٤من سمؾ اًمقاوع، هذا ُيِ٘مرُّ  يم٤من سمؾ يٜمٝم٤مهؿ، يم٤من ُم٤م: اًمِم٤مهد

 ويٙمقن اًمّمالة، ذم ًالماًم قمٚمٞمف وراءه يٙمـ اًماليت إُمٝم٤مت ًمِمٕمقر ُمراقم٤مة ظم٤مص٤ًم،

ةً  هٜم٤مك أن إمم ًمرسمف، يٜم٤مدي وهق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمٜمتٌف يٌٙمل، وًمده٤م  شمّمكم اُمرأ

 سمٙم٤مء وم٠مؾمٛمع إـم٤مًمتٝم٤م، أريد اًمّمالة ذم ٕدظمؾ إين»: ىم٤مل يمام ومٞمدظمؾ ُمٕمٝم٤م، ووًمُده٤م

غ ًمٙمل ومٞمٝم٤م، وم٠موضمز صٌل  .«أُمف ًمف ُأوَمر 

غ ًمٙمل خيٗمٗمٝم٤م ي٘مرأه٤م أن ًمًالما قمٚمٞمف قم٤مدشمف ُمـ اًمتل اًمٓمقيٚم٦م، اًم٘مراءة: إذاً   ُيَٗمر 

 دمٞمٌقا  ح٤مذا إئٛم٦م، ضمٝمٚم٦م ُمـ اًمٙمثػم يٗمٕمؾ يمام يٗمٕمؾ، أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف يم٤من ٓسمٜمٝم٤م، إم

 .ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ ُم٤م آظمره؟ إمم.. قمٚمٞمٜم٤م وشمِمقؿمقن اعمًجد إمم أوٓديمؿ

 ممإ حيي أن ومٞمتقق إؾمالُمٞم٤ًم، ُمٜمَِْمئ٤مً  ٟم٤مؿمًئ٤م يم٤من إذا اًمقًمد أن وم٠مومم هذا وقمغم

 .اعمًجد إمم ُمٕمف سمف يذه٥م أن أبٞمف ُمـ ـمٚم٥م إذا ًمٚمٕم٥م، وًمق طمتك اعمًجد،

ًمد ضم٤مز ذًمؽ ومٕمغم   يرشم٤مد أن قمغم ًمف متريٜم٤مً  ذًمؽ ذم ٕن اًمقًمد، دقمقة يٚمٌل أن ًمٚمقا

 ظمػم هل ُم٤م»: ىم٤مل ؾم٤مئؾ ُمـ قمٜمٝم٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ؾُمئؾ اًمتل اًمٌ٘م٤مع ظمػم

 وذ اعم٤ًمضمد، اًمٌ٘م٤مع ظمػم»: الماًمً قمٚمٞمف وم٠مضم٤مب ؟«اًمٌ٘م٤مع ذ هل وُم٤م اًمٌ٘م٤مع،

 .«إؾمقاق اًمٌ٘م٤مع
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 إمم خيرج ٓ وأن اعمًجد، إمم يذه٥م أن يرهم٥م اًمٜمِم٠مة، هذه ٟمِم٠م اًمقًمد يم٤من وم٢مذا

 هذه شمًتٖمؾ أن واًمقاًمدة سمؾ اًمقاًمد ومٕمغم ضمدًا، يمٌػمة وسمنمى ٟمٕمٛم٦م ومٝمذه إزىم٦م،

 ٓ وهذا- ٜمفُم فمٝمر إذا صمؿ اعمًجد، إمم اًمذه٤مب ذم اعمج٤مل ًمف يٗمًحقا  وأن اًمٔم٤مهرة،

 شمريدون قم٨ٌم وأيُّ  واًمٚمٝمق، اًمٕم٨ٌم ُمـ سم٤معم٤ًمضمد، يٚمٞمؼ ٓ رء -ُمٜمف ئمٝمر أن سمد

 أضمرى سمؾ ذًمؽ أنٙمر ُم٤م ذًمؽ، وُمع قمٚمٞمف، وُيريم٥م داسم٦م ُيتَّخذ اًمٌنم ؾمٞمد أن ُمـ أيمثر

 ًم٘م٤مُم٧م اًمٞمقم، هذا وُمِٕمؾ ًمق، اًمًجدة أـم٤مل هٜم٤مك ومٕمؾ يمام -أجْم٤مً – ظم٤مص٤مً  طمٙمامً 

ًم٧م أي ،اعمًجد ضمقاٟم٥م ُمـ اًمّمٞم٤مطم٤مت  ،...اًمقًمد: سم٤مًمٙمؿ ـَمّقًمقا  ؿمٞمخ، ي٤م قمٚمٞمٜم٤م ـَمقَّ

 ورأومتف ًُمْٓمَٗمف يٕمرومقن ُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هدي يٕمرومقن ُم٤م اًمقًمد؟ دمٞم٥م ًمٞمف

 .[118:اًمتقسم٦م]﴾َرطِمٞمؿٌ  َرُؤوٌف  سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملِمَ ﴿: ي٘مقل طملم اهلل وصدق سم٠مُمتف،

 : .. (71:  01/ 778/ واًمٜمقر اهلدى)  

 تياوير؟ فٖٗا ثٗاب هوعٓٗ ادسجد دخل ون

 صقرة؟ ومٞمٝم٤م صمٞم٤مب وذم اعمًجد أطمد دظمقل قمٜمد يؽمشم٥م ُم٤مذا: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مذا؟ ٤مبصمٞم: اًمِمٞمخ

 .ًمٚمّمالة اعمًجد دظمؾ إذا صقرة أو صقر ومٞمٝم٤م صمٞم٤مب: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٙمراه٦م ُمع صحٞمح٦م ًمٙمـ..ُمٙمروه٦م ـمٌٕم٤مً  صالشمف :الىٗخ

 قمدم: يٕمٜمل أو ٦ماًمٌ٘مٞم وزر ويتحٛمؾ ُمٙمروه٦م هق وم٘مط صالشمف: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل؟ إضمر ُمـ ي٘مٚمؾ اعمالئٙم٦م طمْمقر

 ومٞمحٙمؿ صقرة ومٞمف اعمًجد اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ هؾ أُم٤م اًمٙمراه٦م، قمٜمدٟم٤م هق: اًمِمٞمخ

 يقضمد هٜم٤م ٕن قمٜمف:[ اًمٙمالم] اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس ومٝمذا اًمٜم٤مس سمٞمقت ُمـ يمٌٞم٧م قمٚمٞمف

 واوح؟[ يؽمضمح] إُمريـ أي! شمرى ومٞم٤م وُمٜمٗمرات، اعمالئٙم٦م حلْمقر ُمًقهم٤مت

 .ٟمٕمؿ: داظمٚم٦مُم
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 ممتٝمٜم٦م؟ اًمّمقر يم٤من ًمق: ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمٝم٤م ي٘م٣م أن جي٥م ممتٝمٜم٦م، همػم أو ممتٝمٜم٦م قمٜمدي ومرق ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 (55:55:15/ب51: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 األذان شامع بَد ادسجد ون اخلروج حْم

 ذم اعمٜمذري احل٤مومظ ي٘مقل اهلل، رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة اهلل، سمًؿ: اًمِمٞمخ

 صحٞمح ُمـ اًمّمالة يمت٤مب ُمـ اًمراسمع اًمٗمّمؾ وذم ؽمهٞم٥م،واًم اًمؽمهمٞم٥م يمت٤مب

 :قمذر ًمٖمػم إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج ُمـ اًمؽمهٞم٥م: واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م

 وذم ًمٚم٤ٌمب، اعمؽممج٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض اًم٤ٌمب هذا ذم اهلل رمحف اعم١مًمػ أورد

 ورواه: ىمٚمٜم٤م وم٘مد وصم٧ٌم صح سمام ظم٤مص٤مً  هذا يمت٤مسمٜم٤م يم٤من[ وح٤م] وٕمٞمػ، هق ُم٤م سمٕمْمٝم٤م

 داود وأبق ُمًٚمؿ – يمذا سمرىمؿ أظمر اًمٙمت٤مب ذم اًمذي هريرة أيب طمدي٨م: يٕمٜمل –

 .آظمره إمم « ط اهلل رؾمقل وأُمرٟم٤م »: ىمقًمف دون ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي

 أُمقر شمرك ُمـ اًمؽمهٞم٥م: قمنميـ اًم٤ٌمب ذم ُمًٚمؿ صحٞمح ذم: ىمٚم٧م شمٕمٌػم هٜم٤م

 اعمًجد ذم ىمٕمقداً  يمٜم٤م»: ىم٤مل اعمح٤مريب اًمِمٕمث٤مء أيب قمـ اًمّمحٞمح اًمٚمٗمظ هٜم٤مك اجلامقم٦م،

 ُمـ ظمرج طمتك سمٍمه هريرة أبق وم٠متٌٕمف يٛمٌم اعمًجد ُمـ رضمؾ وم٘م٤مم اعم١مذن، وم٠مذن

 وشم٘مدم وهمػمه، ُمًٚمؿ ورواه «اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م قمَم وم٘مد هذا أُم٤م: هريرة أبق وىم٤مل اعمًجد

 ُمـ اًمْمٕمٞمػ طمّم٦م ُمـ هل اًمتل اًمرواي٦م هذه أمحد، سمرواي٦م يمذا رىمؿ اًمْمٕمٞمػ ذم

 وم٤مًمٗمرق «اعمًجد ُمـ إذان سمٕمد اخلروج سمٕمدم ط اهلل رؾمقل ُمرٟم٤مأ»: ومٞمٝم٤م اًمؽمهمٞم٥م

: هل أمحد رواه٤م اًمتل اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م وسملم ُمًٚمؿ رواه٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م سملم

 ىم٤مل إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ ظمرج اًمرضمؾ رأى ح٤م أنف هريرة أيب قمـ ُمًٚمؿ رواي٦م أن

 هريرة أب٤م أن ومٗمٞمٝم٤م: اًمْمٕمٞمٗم٦م دأمح رواي٦م أُم٤م اًم٘م٤مؾمؿ، أب٤م هذا قمَم ىمد: هريرة أبق

 ذم وًمٞمس اًمٚمٗمظ ذم وم٤مًمٗمرق اعمًجد، ُمـ اخلروج سمٕمد ط اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م: ىم٤مل

 .اعمٕمٜمك
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 أيب ىمقل اًمّمحٞمح واًمٚمٗمظ هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهق إول احلدي٨م هذا

 رء وومٞمف اعمٕمٜمك، هذا شم١ميد أظمرى أطم٤مدي٨م ذيمر صمؿ «اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م قمّم٤م وم٘مد»: هريرة

 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل – هريرة أب٤م: يٕمٜمل – وقمٜمف: ىم٤مل ًمٚم٤ٌمب، ٤مؾم٥ماعمٜم اًمؽمهٞم٥م ُمـ

 يرضمع ٓ صمؿ حل٤مضم٦م، إٓ ُمٜمف خيرج صمؿ هذا، ُمًجدي ذم اًمٜمداء يًٛمع ٓ»: ط اهلل

 اًمٙمالم وذم اًمّمحٞمح، ذم سمف حمت٩م ورواشمف إوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواه «ُمٜم٤مومؼ إٓ إًمٞمف

 أن سمٞم٤من احلدي٨م هذا ذم نأ اًمِم٤مهد وإٟمام ذيمره حمؾ أن هذا ًمٞمس اًمتخري٩م هذا قمغم

 ومٝمق ًمٚمخروج سمًٌٌٝم٤م يْمٓمر طم٤مضم٦م دون إذان يًٛمع أن سمٕمد اعمًجد ُمـ خيرج اًمذي

 وهق اًمقصػ هذا قمٜمف ومٞمٜمتٗمل اعمًجد إمم اًمرضمقع ٟم٤موي٤مً  سمح٤مضم٦م ظمرج أنف وًمق ُمٜم٤مومؼ،

 ظمرج أنف دام ومام سم٤مخلروج، قمٚمٞمف أخح٧م حل٤مضم٦م اعمًجد ُمـ ظمرج إٟمام ٕنف ُمٜم٤مومؼ: أنف

 .ُمٜم٤مومؼ إٟمف: ومٞمف ي٘م٤مل أن يّمح ومال رضمع وومٕمالً  عاًمرضمق يٜمقي

 قمـ وروي: ىم٤مل هريرة، أيب طمدي٨م سمٕمد ُمـ ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م يمذًمؽ

 اعمًجد ذم إذان أدريمف ُمـ »: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٗم٤من سمـ قمثامن

 إول: ي٨ماحلد سمٛمٕمٜمك ومٝمذا «ُمٜم٤مومؼ ومٝمق اًمرضمٕم٦م يريد ٓ وهق حل٤مضم٦م خيرج مل ظمرج صمؿ

 .صحح آقمت٤ٌمر وهبذا احلدي٨م هلذا يِمٝمد إول احلدي٨م يم٤من وًمذًمؽ

 اهلل ريض اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ىمقًمف وهق اًم٤ٌمب، ذم إظمػم طمدي٨م أجْم٤مً  وٟمحقه

 أظمرضمتف أطمد إٓ ُمٜم٤مومؼ، إٓ اًمٜمداء سمٕمد أطمد اعمًجد ُمـ خيرج ٓ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قمٜمف

 طمٙمؿ: وومٞمف ـمرق قمدة ُمـ ضم٤مء اًمذي احلدي٨م اهذ سملم: اًمِم٤مهد «اًمرضمقع يريد وهق طم٤مضم٦م

 طمٞم٨م هريرة أيب طمدي٨م وسملم ُمٜم٤مومؼ، ومٝمق طم٤مضم٦م همػم ذم اعمًجد ُمـ ظمرج عمـ ط اًمٜمٌل

 يمؾ وًمٞمس قم٤مص، ومٝمق ُمٜم٤مومؼ قمٚمٞمف أـمٚمؼ ُمـ يمؾ أن ؿمؽ وٓ «اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م قمَم وم٘مد»: ىم٤مل

 هريرة أيب طمدي٨م سملم ومرق ومٝمٜم٤مك وًمذًمؽ ُمٜم٤مومؼ، أنف قمٚمٞمف يٓمٚمؼ أن يّمح قم٤مصٞم٤مً  يم٤من ُمـ

 ومٝمل قمٜمف، اهلل ريض همػمه قمـ ضم٤مءت اًمتل إظمرى اًمرواي٤مت ُمـ وهل اًمث٤مٟمٞم٦م روايتف وسملم

 يٙمقن أن إٓ ُمٜم٤مومؼ ومٝمق طم٤مضم٦م ًمٖمػم إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ ظمرج ُمـ أن ذم يمٚمٝم٤م شمٚمت٘مل

 .اعمًجد إمم اًمرضمقع يٜمقي وهق حل٤مضم٦م ظمرج

 ُمـ رجخي اًمذي هذا قمغم ط اًمٜمٌل ُمـ صدر اًمذي احلٙمؿ هذا أن ؿمؽ وٓ
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 صحٞمح ذم صم٧ٌم ىمد ٕنف اًمنميٕم٦م: قمٛمقُم٤مت شم٘متْمٞمف اًمذي هق إذان سمٕمد اعمًجد

 وٓ اًمٜمداء يًٛمع عمـ ٟمِمٝمد يمٜم٤م»: ىم٤مل أنف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ ُمًٚمؿ

 اجلامقم٦م ًمّمالة اعمًجد ي٠مت مل اًمذي هذا سملم ومرق وٓ «ُمٜم٤مومؼ أنف اًمّمالة إمم خيرج

 رء قمغم يٜمقي ٓ وظمرج اًمٜمداء ؾمٛمع صمؿ اعمًجد طمي اًمذي هذا وسملم ًمف، قمذر ومال

 وىمد اجلامقم٦م، صالة إلدراك اعمًجد إمم اًمرضمقع يٜمقي هق وٓ طم٤مضم٦م أجْم٤مً  أظمرضمف ُم٤م

 وم٤مًمذي درضم٦م، وقمنميـ سمًٌع ومْمٞمٚمتٝم٤م وأن سم٤مًمٗمروٞم٦م، طمٙمٛمٝم٤م أن اهلل ؿم٤مء إن قمرومتؿ

 ىمقًمف ُمثؾ ذشمٜمٗمٞم ذم ورؾمقًمف اهلل إـم٤مقم٦م وقمـ إضمر هذا قمـ ُمٕمرًو٤م اعمًجد ُمـ خيرج

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: شمٕم٤ممم يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  .[71:اًمٌ٘مرة]﴾اًمرَّ

 إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ خيرج أن ٕطمد جيقز هؾ: ؾم١مال قم٤مدةً  هٜم٤م ومػمد وطمٞمٜمئذٍ 

 حتدصم٧م وم٘مد آظمر، ُمًجد ذم يّمكم أن يريد أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ ُمٚمح٦م، طم٤مضم٦م ًمف ًمٞمس

 جيقز، ٓ أنف إصؾ سم٠من: اعمٙم٤من هذا إمم ىم٤مدُمقن وٟمحـ اإلظمقان سمٕمض ُمع آٟمٗم٤مً 

 وضسم٧م احلدي٨م، هذا ُمثؾ ذم آؾمتثٜم٤مء ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمقضم٥م قم٤مرو٦م شم٠ميت أطمٞم٤مٟم٤مً  وًمٙمـ

 ذم يّمكم أن يريد ًمٙمـ طم٤مضم٦م سمٖمػم إذان سمٕمد ُمًجد ُمـ ظمرج ُمـ: ُمثالً  ذًمؽ قمغم

 ُمًجد ذم طمي يم٤من ًمق ُم٤م سمخالف قمذرًا، يٕمتؼم ٓ وم٘مط وطمده ومٝمذا آظمر، ُمًجد

 ُمًجد إمم ظمرج إٓ إذان يًٛمع أن يم٤مد وُم٤م يًتٗمٞمده، قمٚمؿ أو درس حلْمقر

 قمغم وضسم٧م ومٞمف، اًمدرس طمي اًمذي اعمًجد ذم اًمّمالة ُمـ أومْمؾ ومٞمف اًمّمالة

 ذاك ذم اًمٜمٌقي، اعمًجد إمم اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ًمضمد ُمـ ُمًجد ُمـ اخلروج: ُمثالً  ذًمؽ

 ًمٞمٙم٥ًم ظمرج ًمٚمّمالة أذن ومٚمام اؾمتٗم٤مده، درؾم٤مً  طمي اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ًمضمد ُمـ اعمًجد

 سمجقاز ي٘م٤مل أن ممٙمـ يِم٤مهبٝم٤م وُم٤م احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل احل٤مضم٦م ُمـ ذًمؽ ويٙمقن اخلروج،

 تيٗمق ٓ أن اًمٜمٞم٦م هبذه واعم٘مّمقد إًمٞمف، اًمرضمقع يٜمقي أنف: احل٤مضم٦م إمم أو٤مف وىمد

 اعمًجد ذم اًمّمالة ُمـ أومْمؾ هق ُمًجد ذم اًمّمالة ٟمقى وم٢مذا اجلامقم٦م، صالة قمٚمٞمف

 .ُمٜم٤مومؼ سم٠منف وصٗمف وهق اًمِمديد اًمققمٞمد هذا يِمٛمٚمف ومام ومٞمف، اًمدرس طمي اًمذي
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ه اًمذي هذا  .أقمٚمؿ واهلل اعمقوقع، هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمرا

 (55:11:51/ب10: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 ادسجد دم ادْان حجز حْم

 ُمـ طمٚم٘م٦م إمم يذه٥م صمؿ ُمًجد ذم اعمٗمروو٦م اًمّمالة يّمكم اًمرضمؾ :السائل

 ٟمٗمس ذم ومٞمّمكم أظمر اًمٗمرض ذم ومٞم٠ميت اعمًجد ذم ُمٙم٤من ومٞمحجز اًمٕمٚمؿ طمٚم٘م٤مت

 ٓ؟ أم اًمٗمٕمؾ هذا ًمف يّمح هؾ إول ُمٙم٤مٟمف

 ًمٞمس ومٕمالً  اعمٙم٤من حيجز سم٠من يٙمقن اًمٗمْمٞمٚم٦م حتّمٞمؾ ُم٤مجيقز، ٓ :األلباين الىٗخ

 .إظمرى اعمٓم٤مرح سمٕمض إمم ٜمٍمفي صمؿ هٜم٤مك يْمٕمف سمثقب حيجزه أن

 (15 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

د حْم  اخُلٌا لتْثر األبَد لٓٔسجد الذهاب تّيُّ

 شمّمح ٓ اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ويمام اًمٜم٤مس، سمٕمض يتقهؿ يمام.. : الىٗخ

 مل ُمـ: ذًمؽ وقمغم رايم٤ٌمً  طم٩م ط اًمٜمٌل أن اًمقاىمع ًمٙمـ ُم٤مؿمٞم٤ًم، طم٩م ط اًمٜمٌل سم٠من

 أضمر ُمـ أيمثر أضمره ويٙمقن احل٩م قمٚمٞمف جي٥م ُم٤مؿمٞم٤مً  حي٩م أن رايم٤ٌمً  احل٩م ًمف نيتٞم

 صمؿ رايم٤ٌمً  حي٩م أن اؾمتٓم٤مع ُمـ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م يمام يمذًمؽ ًمٞمس اًمٕمٙمس وًمٙمـ اًمرايم٥م،

 اًمذي أُم٤م ُمتٙمٚمػ، ٕنف ًمف: زي٤مدة ٓ إضمر زي٤مدة قمغم ُمٜمف طمرص٤مً  ُم٤مؿمٞم٤مً  احل٩م شمٙمٚمػ

 اًمرايم٥م: طم٩م ُمـ أومْمؾ هذه واحل٤مًم٦م فومحج ىمدُمٞمف قمغم ومح٩م يريمٌف ُمريمقسم٤مً  جيد ٓ

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اعمِم٘م٦م ىمدر قمغم اًمثقاب ٕن

 ٟمقت ىمد يم٤من طمٞم٨م اًمقداع طمج٦م ذم ط اًمٜمٌل ُمع وهل طمجٝم٤م ىمّم٦م ذم قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم

 سمنف يٕمرف ُمٙم٤من ذم ُمٙم٦م ُمـ ىمري٤ٌمً  ط اًمٜمٌل ٟمزل ومٚمام احل٩م، إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع

 اهلل، رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م أنٗم٧ًم؟ ًمؽ ُم٤م»: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل، ووضمده٤م ٞمٝم٤مقمٚم دظمؾ

 وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا إن: ىم٤مل
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 ٕن سم٤مًمٙمٕم٦ٌم: ًمتٓمقف احلرام اعمًجد اًمٙمٕم٦ٌم شمدظمؾ ومل يمٚمٝم٤م اعمٜم٤مؾمؽ ومج٤مءت «شمّمكم

 وم٠مت٧م «شمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احلآج يّمٜمع ُم٤م اصٜمٕمل»: ىم٤مل هن٤مه٤م، اًمرؾمقل

 أقمٚمـ وح٤م اإلوم٤مفم٦م، ـمقاف وـم٤موم٧م اعمٜم٤مؾمؽ أمت٧م صمؿ وـمٝمرت يمٚمٝم٤م سم٤معمٜم٤مؾمؽ

 أجْم٤مً  ومقضمده٤م ظمٞمٛمتٝم٤م ذم وهل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اعمديٜم٦م إمم سم٠مصح٤مسمف اًمرضمقع ط اًمٜمٌل

 دون سمح٩م وأقمقد وقمٛمرة سمح٩م اًمٜم٤مس يٕمقد زم ُم٤م: ىم٤مًم٧م! ًمؽ؟ ُم٤م»: ىم٤مل شمٌٙمل،

 اًمرمحـ قمٌد أظم٤مه٤م وأُمر اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم اذهٌل: واًمًالم ّمالةاًم قمٚمٞمف هل٤م وم٘م٤مل قمٛمرة،

 – اًمِم٤مهد هٜم٤م – أضمرك إٟمام: هل٤م وىم٤مل اًمٜم٤مىم٦م قمغم ظمٚمٗمف جيٚمًف أن اًمّمديؼ سمٙمر أيب سمـ

 . «ٟمّمٌؽ ىمدر قمغم

 ـمقاف شم١مدي ىمري٦ٌم ُم٤ًموم٦م إٓ ُمٙم٦م ودظمقل اعمٜمزل ذم سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م سمٞمٜمام أن هٜم٤م

 احل٩م يدي سملم اًمٕمٛمرة إمت٤مم وسملم سمٞمٜمٝم٤م طم٤مل ـًمٙم اًمٕمٛمرة، هق ومٝمذا وشمتحٚمؾ اًم٘مدوم

 وىم٤مل اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم خترج أن أُمره٤م أن ؾمٛمٕمتؿ سمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٛمٝم٤م أظمر،

 ٓ ىمدراً  اإلٟم٤ًمن قمغم ومرض وم٢مذا «ٟمّمٌؽ ىمدر قمغم أضمرك إٟمام»: احل٤مًم٦م هذه ذم هل٤م

 سمحج٦م ِم٘م٦ماعم اإلٟم٤ًمن يتٙمٚمػ أن أُم٤م ذًمؽ، قمغم ومٞم١مضمر ُم٤م ُمِم٘م٦م ومٞمف اًمتٍمف يٛمٚمؽ

 ُمًجد سمجقار يم٤من ُمـ ًمذًمؽ اًمنميٕم٦م: ومٝمؿ ذم ظمٓم٠م ومٝمذا اعمِم٘م٦م ىمدر قمغم اًمثقاب أن

 صحٞمح أيمؼم، وإضمر أيمثر اخلٓم٤م أن سمحج٦م اًمٌٕمٞمد اعمًجد إمم اًمذه٤مب يت٘مّمد ومال

 يتٙمٚمػ أن ًمف يٜمٌٖمل ومال ىمري٤ٌمً  اعمًجد يم٤من إذا أُم٤م قمٜمف، سمٕمٞمداً  اعمًجد يم٤من إذا

 .اًمتٙمٚمػ ذًمؽ

 ذم ضم٤مء ُم٤م سمٛمثؾ اًمٗم٘مف، هق اًمتٗمريؼ وهذا هذا سملم يٗمرىمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 وم٠مرادوا اًمٜمٌقي اعمًجد قمـ سمٕمٞمدة ُمٜم٤مزل ذم يم٤مٟمقا  إنّم٤مر سمٕمض أن ُمًٚمؿ صحٞمح

 دي٤مريمؿ»: هلؿ ىم٤مل ط اًمٜمٌل ذًمؽ سمٚمغ ومٚمام ُمٜمف، ىمريٌلم ًمٞمٙمقٟمقا  اعمًجد ُمـ آىمؽماب

 سمٕمض ذم ضم٤مء يمام آصم٤مريمؿ، شمٙمت٥م دي٤مريمؿ، اًمزُمقا : أي دي٤مريمؿ، «آصم٤مريمؿ شمٙمت٥م

 ًمٙمـ ؾمٞمئ٦م، وحمق درضم٦م ورومع طمًٜم٦م يمت٥م ظمٓمقة يمؾ ذم أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 اًمٙمٌػم، إضمر هذا ومجزاؤه اعمًجد قمـ سمٕمٞمداً  يم٤من ومٛمـ اًمتٙمٚمػ، سمٕمدم ُم٘مٞمد...  هذا

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕمدل هق هذا يتٙمٚمػ، أن ًمف جيقز ومال اعمًجد ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من ُمـ أُم٤م
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 أو اإلُم٤مم صقت سمحج٦م اعم٤ًمضمد شمتٌع إذا: سمٕمْمٝمؿ قمغم ؾم١مال خيٓمر ىمد: ُمداظمٚم٦م

 .اإلُم٤مم صقت طمًـ

 ذٟم٥م، ُمـ أىمٌح قمذر ومٝمذا ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٤مً  شم٘مري٤ٌمً  اإلُم٤مم صقت يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 ؾمٜمٜمٝم٤م قمغم وحي٤مومظ وحيًٜمٝم٤م اًمّمالة يت٘مـ قمٜمف سمٕمٞمد ُمًجد ذم إُم٤مُم٤مً  ي٘مّمد يم٤من إذا أُم٤م

 ىمّمد يٙمقن ٓ ومٝمذا اًمّمالة مت٤مم سمٕمد اًمٜم٤مس يًتٗمٞمده٤م ُمققمٔم٦م يٚم٘مل وىمد وآداهب٤م،

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اًمٕمٚمؿ، ًمتحّمٞمؾ وإٟمام اخلٓم٤م يمثرة أضمؾ ُمـ اعمًجد

 اعمالطمٔم٦م هذه «اجلٜم٦م إمم ـمري٘م٤مً  سمف اهلل ؾمٚمؽ قمٚمامً  سمف يٚمتٛمس ـمري٘م٤مً  ؾمٚمؽ ُمـ»

 اعمًجد ٕن اخلٓم٤م: هبذه اًمثقاب يم٥ًم أضمؾ ُمـ اخلٓم٤م شمٙمٚمػ طمقل وهل اًم٤ًمسم٘م٦م

 .اعم٤ًمضمد شمتٌع قمـ سم٤مًمٜمٝمل ي٘مّمد اًمذي قه هذا سمٕمٞمد،

 (55:55:55/أ10: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 



 املساجد مباحات
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 حلاجة أحٗا٘ا فٗه ادرور ادساجد وباحات ون

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف حل٤مضم٦م أطمٞم٤مٟم٤م ومٞمف اعمرور»:اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

ىمٜم٤م أو ُم٤ًمضمداٟم٤م ُمـ رء ذم ُمر ُمـ»: واًمًالم  ذم أطمديمؿ ُمر إذا: ًمٗمظ وذم» أؾمقا

 قمغم ومٚمٞمٛمًؽ ٟمٌؾ وُمٕمف «ُمًجد أو جمٚمس أو سمًقق: ًمٗمظ وذم. ؾمقىمٜم٤م ذم أو ُمًجدٟم٤م

[. سمٌمء] اعمًٚمٛملم ُمـ أطمدا يّمٞم٥م أن «صمالصم٤م ٟمّم٤مهل٤م قمغم ومٚمٞم٘مٌض»: ىم٤مل أو. ٟمّم٤مهل٤م

 .«أطمدا هب٤م يٕم٘مر ٓ: ًمٗمظ وذم»

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م

 وىمد ًمٚمًالح طم٤مُمال يم٤من وًمق كطمت اعمًجد ذم اعمرور ضمقاز قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 :وم٘م٤مل ذيمرٟم٤م سمام اًمٌخ٤مري ًمف شمرضمؿ

 طمدي٨م ُمـ ُمًتٜمٌط وهق ضمقازه: أي» :احل٤مومظ ىم٤مل. «اعمًجد ذم اعمرور سم٤مب»

 .«إوًمقي٦م ضمٝم٦م ُمـ اًم٤ٌمب

 اؾمتٓمراق إمم ي١مدي ٓ سمحٞم٨م واًمٜمدرة احل٤مضم٦م قمغم حيٛمؾ أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ: ىمٚم٧م

  .أقمٚمؿ واهلل. ؾمٌؼ يمام قمٜمف اعمٜمٝمل اعمًجد

 ([.1/717)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 برشوط الٕساء ون إتٗا٘ه ادساجد وباحات ون

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :سمنمـملم اًمٜم٤ًمء ُمـ إشمٞم٤مٟمف

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سمزيٜم٦م ُمتؼمضم٤مت وٓ ُمتٓمٞم٤ٌمت همػم خيرضمـ أن: إول

 .«ـمٞم٤ٌم متس ومال «اًمٕمِم٤مء»: ًمٗمظ وذم» اعمًجد إطمدايمـ ؿمٝمدت إذا»

ة اًمث٘مٗمٞم٦م زيٜم٥م رواي٦م ُمـ دي٨ماحل  .قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد اُمرأ
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 .ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ٟم٤ًمءيمؿ متٜمٕمقا  ٓ» :ط ًم٘مقًمف اإلذن وقمٚمٞمٝمؿ أزواضمٝمـ يًت٠مذن أن: واًمث٤مين 

 ظمػم وسمٞمقهتـ[ ]شمٗمالت ًمٞمخرضمـ وًمٙمـ] إًمٞمٝم٤م اؾمت٠مذٟمٙمؿ إذا[ سم٤مًمٚمٞمؾ] اعم٤ًمضمد

 [.صحٞمح.]«[هلـ

 سم٤مًمنموط ًمٚمّمالة اعم٤ًمضمد اًمٜم٤ًمء طمْمقر ضمقاز قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هلـ ظمػم سمٞمقهتـ ذم ومّمالهتـ ذًمؽ وُمع اعمذيمقرة

 صالة» ذم شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن شم٠ميت ًمٕمٚمٝم٤م أظمرى أطم٤مدي٨م ُمٕمٜم٤مه٤م وذم إظمػمة اًمزي٤مدة

 .«اجلامقم٦م

 اًمٗم٘مٝم٤مء نأ إٓ اًمٜم٤ًمء ذم قم٤مم احلدي٨م هذا: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل» :«اًمٗمتح» وذم

. «شمٗمالت وًمٞمخرضمـ»: اًمرواي٤مت سمٕمض ذم وهق شمتٓمٞم٥م ٓ أن ُمٜمٝم٤م: سمنموط ظمّمقه

ة: وي٘م٤مل ُمتٓمٞم٤ٌمت همػم: أي اًمٗم٤مء ويمن اعمثٜم٤مة سمٗمتح هق: ىمٚم٧م  يم٤مٟم٧م إذا شمٗمٚم٦م اُمرأ

 حتريؽ ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمٜمف اعمٜمع ؾم٥ٌم ٕن ُمٕمٜم٤مه ذم ُم٤م سم٤مًمٓمٞم٥م ويٚمحؼ: ىم٤مل. اًمريح ُمتٖمػمة

 آظمتالط ويمذا اًمٗم٤مظمرة واًمزيٜم٦م ئمٝمر اًمذي احلكمو اعمٚمٌس يمحًـ اًمِمٝمقة داقمٞم٦م

 ،ٟمٔمر وومٞمف ،وهمػمه٤م اًمِم٤مسم٦م سملم وهمػمهؿ اح٤مًمٙمٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمثػم وومرق. سم٤مًمرضم٤مل

 ذًمؽ يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ قمٚمٞمٝم٤م إُمـ طمّمؾ ُمًتؽمة ويم٤مٟم٧م ذيمر مم٤م قمري٧م إذا ٕهن٤م

 سمٞمتٝم٤م ذم رأةاعم صالة أن قمغم يدل ُم٤م وهمػمه احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم ورد وىمد ،سم٤مًمٚمٞمؾ

 .«اعمًجد ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ

 :ىم٤مل صمؿ إًمٞمف أذٟم٤م مم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م إظمػمة اًمزي٤مدة ومذيمر: ىمٚم٧م

 ذًمؽ ويت٠ميمد ،اًمٗمتٜم٦م ُمـ ومٞمف إُمـ حت٘مؼ أومْمؾ اإلظمٗم٤مء ذم صالهت٤م يمقن ووضمف»

 ،ىم٤مًم٧م ُم٤م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م صمؿ وُمـ واًمزيٜم٦م اًمتؼمج ُمـ اًمٜم٤ًمء أطمدث ُم٤م وضمقد سمٕمد

 ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م ٓ إذ ،ٟمٔمر وومٞمف ،ُمٓمٚم٘م٤م اًمٜم٤ًمء ُمٜمع ذم قم٤مئِم٦م قلسم٘م سمٕمْمٝمؿ ومتًؽ

. عمٜمع رأى ًمق: وم٘م٤مًم٧م فمٜمتف فمـ قمغم سمٜم٤مء يقضمد مل ذط قمغم قمٚم٘م٧م ٕهن٤م احلٙمؿ شمٖمػم

 يم٤من وإن سم٤معمٜمع شمٍمح مل قم٤مئِم٦م إن طمتك احلٙمؿ وم٤مؾمتٛمر. يٛمٜمع ومل ير مل: قمٚمٞمف ومٞم٘م٤مل

 ومام ؾمٞمحدصمـ ُم٤م ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمٚمؿ وم٘مد وأجْم٤م ،اعمٜمع شمرى يم٤مٟم٧م سم٠مهن٤م يِمٕمر يمالُمٝم٤م
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 ُمٜمٕمٝمـ ًمٙم٤من اعم٤ًمضمد ُمـ ُمٜمٕمٝمـ يًتٚمزم أطمدصمـ ُم٤م يم٤من وًمق سمٛمٜمٕمٝمـ ٟمٌٞمف إمم أوطمك

 ُمـ ٓ اًمٜم٤ًمء سمٕمض ُمـ وىمع إٟمام وم٤مإلطمداث وأجْم٤م ،أومم يم٤مٕؾمقاق همػمه٤م ُمـ

 اًمٗم٤ًمد ُمٜمف خيِمك ُم٤م إمم يٜمٔمر أن وإومم أطمدصمـ عمـ ومٚمٞمٙمـ اعمٜمع شمٕملم وم٢من مجٞمٕمٝمـ

 سم٤مًمٚمٞمؾ اًمت٘مٞمٞمد ويمذًمؽ واًمزيٜم٦م اًمتٓمٞم٥م سمٛمٜمع ذًمؽ إمم ط ؿم٤مرشمفإل ومٞمجتٜم٥م

 .«ؾمٌؼ يمام

 يم٤من إذا إزواج اًمرضم٤مل سمف ي١مُمر إٟمام اإلذن أن قمغم يدل اًمت٘مٞمٞمد وهذا: ىمٚم٧م

 ؿم٤مؤوا وم٢من سمف ي١مُمرون ومال هن٤مرا يم٤من إن وأُم٤م ًمٞمال اعمًجد إمم ُمٜمٝمـ اخلروج ـمٚم٥م

 :«ت٘مري٥ماًم ذح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل. ُمٜمٕمقا  ؿم٤مؤا وإن أذٟمقا 

 قمغم ًمٜمّمف ذًمؽ سمخالف اًمٜمٝم٤مر أن قمغم دًمٞمؾ اًمرواي٦م هذه وذم: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل»

 أطمد يٕمرومٝمـ ُم٤م: قم٤مئِم٦م ىمقل إمم شمرى أٓ اعمٓمٚمؼ قمغم ي٘ميض احلدي٨م وهذا: ىم٤مل اًمٚمٞمؾ

 .«اًمٖمٚمس ُمـ

 اًمذي اإلُم٤مم ُمع ؾمالُمٝمـ ومقر سمٞمقهتـ إمم يٜمٍمومـ أن وهق: صم٤مًم٨م وذط»

 قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء إن» ف ُمٜمف خيرضمـ طمتك رضم٤ملاًم ُمـ وراءه وُمـ ُمٙم٤مٟمف ذم يٛمٙم٨م

 صغم وُمـ ط اهلل رؾمقل وصم٧ٌم ىمٛمـ اعمٙمتقسم٦م ُمـ ؾمٚمٛمـ إذا يمـ ط اهلل رؾمقل

[ يدريمٝمـ أن] ىمٌؾ اًمٜم٤ًمء يٜمٗمذ يمٞمام ذًمؽ أن يرون ويم٤مٟمقا ] اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمرضم٤مل ُمـ

 رؾمقل ىم٤مم وم٢مذا[ ط اهلل رؾمقل يٜمٍمف أن ىمٌؾ ُمـ سمٞمقهتـ ومٞمدظمٚمـ[ ]اًمرضم٤مل

 .«اًمرضم٤مل ىم٤مم ط اهلل

 .ؾمٚمٛم٦م أم رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ىمد ُم٤م اضمتٜم٤مب ذم وآطمتٞم٤مط ،اح٠مُمقُملم أطمقال اإلُم٤مم ُمراقم٤مة احلدي٨م وذم»

 ذم ًمٚمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل خم٤مًمٓم٦م ويمراه٦م ،اًمتٝمؿ ُمقاوع اضمتٜم٤مب وومٞمف ،اعمحذور إمم يٗميض

 رضم٤مٓ يم٤مٟمقا  إذا اح٠مُمقُملم أن اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ وُم٘مت٣م ،اًمٌٞمقت قمـ ومْمال اًمٓمرىم٤مت

 إذا يم٤من ط أنف قم٤مئِم٦م طمدي٨م ىم٤مدُم٦م اسمـ محؾ وقمٚمٞمف ،اعمٙم٨م هذا يًتح٥م ٓ أن وم٘مط
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 ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم أن٧م مهللا: ي٘مقل ُم٤م ُم٘مدار إٓ ي٘مٕمد مل ؾمٚمؿ

 .«اعمًجد ذم اجلامقم٦م حيين يمـ اًمٜم٤ًمء أن وومٞمف ُمًٚمؿ أظمرضمف. واإليمرام اجلالل

 ([.1/718)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 حلاجة شٗام ال واجلٕب احلائض دخول ادساجد وباحات نو

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 زم ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م حل٤مضم٦م ؾمٞمام ٓ احل٤مئض دظمقل 

 :اهلل رؾمقل

 :وم٘م٤مل طم٤مئض إين: وم٘مٚم٧م «اعمًجد ُمـ اخلٛمرة ٟم٤موًمٞمٜمل»

 .«[إي٤مه ومٜم٤موًمتٝم٤م] «يدك ذم ًمٞم٧ًم طمٞمْمتؽ إن»

 واًمدارُمل وصححف واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود وأبق ُمًٚمؿ فأظمرضم احلدي٨م

 حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ قمٌٞمد سمـ صم٤مسم٧م قمـ إقمٛمش ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز

 «اعمًجد ُمـ»: قمٜمده وًمٞمس ًمٚمٓمٞم٤مًمز واًمزي٤مدة. قمٜمٝم٤م

 .سمف قمٌٞمد سمـ صم٤مسم٧م قمـ همٜمٞم٦م أيب سمـ محٞمد سمـ اعمٚمؽ قمٌد شم٤مسمٕمف وىمد

 .أمحد أظمرضمف

 قمٜمف ُمًٚمؿ أظمرضمف وىمد. اًمًت٦م سمف اطمت٩م صم٘م٦م هذا عمٚمؽا قمٌد ىمقي٦م ُمت٤مسمٕم٦م وهذه

 :أظمرى ـمريؼ وًمف ،صم٤مسم٧م قمـ ُمٕم٤م طمج٤مج وقمـ

 أيب قمـ يمالمه٤م ؾمالم قمـ واًمٓمٞم٤مًمز إطمقص أيب قمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .سمف قمٜمٝم٤م اًمٌٝمل اهلل قمٌد قمـ إؾمح٤مق
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 .صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

ئٞمؾ وظم٤مًمٗمٝمام  .قمٜمٝم٤م ٛمرقم سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٌٝمل قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ: وم٘م٤مل إها

 .أمحد أظمرضمف

 .إؾمح٤مق أيب قمـ ذيؽ رواه ويمذًمؽ

 .أجْم٤م أمحد رواه

 رؾمقل أن قمٛمر اسمـ قمـ اًمٌٝمل قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ: وم٘م٤مل زهػم مجٞمٕم٤م وظم٤مًمٗمٝمؿ

 .احلدي٨م. . . ًمٕم٤مئِم٦م ىم٤مل ط اهلل

 .أمحد أظمرضمف

 هذا أن اًمٔمـ وأهمٚم٥م قم٤مئِم٦م قمـ روايتف ُمـ ٓ قمٛمر اسمـ ُمًٜمد ُمـ ومجٕمٚمف

 اظمتٚمط ىمد يم٤من وم٢مٟمف قمٜمٝمؿ اًمرواة ُمـ ٓ ٟمٗمًف إؾمح٤مق أيب ـُم هق إٟمام آظمتالف

 .قمٛمره آظمر ذم

 شم٤مسمٕمف وم٘مد. قمٜمٝم٤م اًمٌٝمل قمـ قمٜمف ىم٤مل ُمـ رواي٦م اًمّمقاب أن قمٜمدي ويؽمضمح

 يمالمه٤م أمحد قمٜمد ذريح سمـ واًمٕم٤ٌمس وأمحد اًمدارُمل أظمرضمف اًمًدي إؾمامقمٞمؾ

 .سمف قمٜمٝم٤م اًمٌٝمل قمـ

. ذًمؽ ىم٤مل طملم اعمًجد ذم ٤منيم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف: اًمًدي رواي٦م وذم

 ومٗمٞمف صم٘م٦م يم٤من وإن - اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمٌػم وهق - هذا اًمًدي ًمٙمـ

 :«اًمت٘مري٥م» وذم يمالم

 .«هيؿ صدوق»
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 وإن هذا أىمقل. ًمثٌقهت٤م اًمٜمٗمس شمٓمٛمئـ ٓ اًمرواة مجٞمع دون سمزي٤مدة شمٗمرد إذا ومٛمثٚمف

 أنف إٓ ي٠ميت يمام هريرة أبق وهق آظمر صح٤ميب قمـ صح٧م ىمد اًمزي٤مدة هذه يم٤مٟم٧م

 :وًمٗمٔمٝم٤م اًمرواي٦م فم٤مهر إمم إىمرب هق هذا سمؾ أظمرى ىمّم٦م هذه شمٙمقن أن حيتٛمؾ

 :ىم٤مل هريرة أيب قمـ

 :وم٘م٤مل اعمًجد ذم ط اهلل رؾمقل سمٞمٜمام

 :وم٘م٤مل طم٤مئض إين: وم٘م٤مًم٧م «اًمثقب ٟم٤موًمٞمٜمل قم٤مئِم٦م ي٤م»

 ومٜم٤موًمتف. «يدك ذم ًمٞم٧ًم طمٞمْمتؽ إن»

 أيب قمـ يمٞم٤ًمن اسمـ يزيد ـقم ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ وأمحد واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .قمٜمف طم٤مزم

: شمٚمؽ وذم «اًمثقب»: هق هذه ذم اعمٓمٚمقب أن ُمتٕمددة اًمقاىمٕم٦م أن ويدًمؽ

 واًم٘مقل – ؾمٌؼ يمام اًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمـ وٟمحقه ظمقص ٟمًٞم٩م أو طمّمػم وهل - «اخلٛمرة»

 :ُمًٚمؿ قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٜمدي سمٞمٜمف يمام اًمتٙمٚمػ ُمـ يمثػم إمم حيت٤مج واطمدة واىمٕم٦م سم٠مهن٤م

 اىمتٍم اًمرواة سمٕمض ًمٙمـ ُمٕم٤م واًمثقب اخلٛمرة هق إصؾ ذم قباعمٓمٚم أن أوٓ

 دًمٞمؾ أي سمدون اًم٘مّمقر إمم وٟمًٌتف اًمراوي شمقهٞمؿ ومٞمف وهذا. ٟمز أو أطمدمه٤م ذيمر قمغم

 .ومٞمف ُم٤م خيٗمك وٓ

 قمٚمٞمف يمالُمف ُمـ وٓ احلدي٨م صٚم٥م ُمـ ًمٞمس «اعمًجد ُمـ»: ىمقًمف أن: صم٤مٟمٞم٤م

 ذم اًمٜمقوي أوم٤مده. ىم٤مل: سم٘مقهل٤م ؼُمتٕمٚم ومٝمق قم٤مئِم٦م ىمقل ُمـ هق وإٟمام واًمًالم اًمّمالة

 رؾمقل زم ىم٤مل: هٙمذا قمٜمدهؿ احلدي٨م وم٠مصؾ. اًم٘م٤ميض قمـ ٟم٘مال «ُمًٚمؿ ذح»

 أن ضمدا ويٌٕمد احلدي٨م فم٤مهر ظمالف وهذا «اخلٛمرة ٟم٤موًمٞمٜمل»: اعمًجد ُمـ ط اهلل

 إمم يت٤ٌمدر ٓ سمّمقرة روايتف قمغم اًمرواة مجٞمع يتٗمؼ صمؿ ذيمروا ُم٤م احلدي٨م أصؾ يٙمقن

 ُمتٕمٚمؼ وأنف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ هق «اعمًجد ُمـ»: فىمقًم أن إٓ اًمذهـ
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 ي١ميد «ٟم٤موًمٞمٜمل» ُمتٕمٚمؼ وأنف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ هق «اعمًجد ُمـ»: سم٘مقًمف

 قمٚمٞمف يدل سمام ًمٚمحدي٨م شمرمجقا  اًمٜم٤ًمئل إٓ إرسمٕم٦م اًمًٜمـ أصح٤مب أن ذيمرٟم٤م ُم٤م

 :وم٘م٤مًمقا  فم٤مهره

 :اًمؽمُمذي ىم٤ملو. «اعمًجد ُمـ اًمٌمء شمتٜم٤مول احل٤مئض سم٤مب»

 ذم اظمتالوم٤م سمٞمٜمٝمؿ ٟمٕمٚمؿ ٓ اًمٕمٚمؿ أهؾ قم٤مُم٦م ىمقل وهق صحٞمح طمًـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م»

 :«اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤مب وىم٤مل. «اعمًجد ُمـ ؿمٞمئ٤م احل٤مئض شمتٜم٤مول أن سم٠مس ٓ سم٠من: ذًمؽ

 وأن ،اعمًجد ُمـ سمٞمده٤م اًمٌمء شمتٜم٤مول أن ًمٚمح٤مئض أن اًمٗم٘مف ُمـ احلدي٨م وذم»

 ُم٤م ومٞمف ضمًده سمٕمض أو يده سم٢مدظم٤مل حيٜم٨م ٓ ٢مٟمفوم ُمًجدا أو دارا يدظمؾ ٓ طمٚمػ ُمـ

 .«سمدٟمف مجٞمع يدظمٚمف مل

 إمم وم٘مط يده٤م أدظمٚم٧م إٟمام قم٤مئِم٦م أن احلدي٨م ُمـ ومٝمؿ أنف إمم يِمػم هذا ويمالُمف

 سمام ًمٚمحدي٨م وشم٘مٞمٞمد ظمٗمل ومٝمؿ وهق ،احلٚمػ ُمـ ذيمر ُم٤م ُمٜمف اؾمتٜمٌط وًمذًمؽ اعمًجد

 إمم اًمدظمقل ًمٚمح٤مئض ًمٞمس أن يرون ممـ اخلٓم٤ميب وًمٕمؾ ،قمٚمٞمف يدل مم٤م ومٞمف ًمٞمس

 صح اًمدًمٞمؾ أن ًمق ؾم٤مئٖم٤م يم٤من وهذا. سمف احلدي٨م وم٘مٞمد سمذًمؽ قمٜمده ىم٤مم ًمدًمٞمؾ اعمًجد

 .إـمالىمف قمغم احلدي٨م إسم٘م٤مء ومٞمٜمٌٖمل ؾمٞم٠ميت يمام يّمح مل وًمٙمٜمف سمذًمؽ

 :ىم٤مًم٧م أُمف قمـ ُمٜمٌقذ قمـ ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: اإلُم٤مم وم٘م٤مل واًمٕمٛمقم اإلـمالق ي١ميد ُم٤م ضم٤مء وىمد

 أم: ىم٤مل رأؾمؽ؟ ؿمٕمث٤م ًمؽ ُم٤م سمٜمل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ٤ٌمسقم اسمـ وم٠مت٤مه٤م ُمٞمٛمقٟم٦م قمٜمد يمٜم٧م

 ط اهلل رؾمقل يم٤من اًمٞمد؟ ُمـ احلٞمْم٦م وأجـ سمٜمل أي: ىم٤مًم٧م. طم٤مئض ُمرضمٚمتل قمامر

 طم٤مئض وهل اًم٘مرآن ومٞم٘مرأ  طمجره٤م ذم رأؾمف ومٞمْمع طم٤مئض وهل أطمداٟم٤م قمغم يدظمؾ

 اًمٞمد؟ ُمـ احلٞمْم٦م وأجـ سمٜمك أي. اعمًجد ذم ومتْمٕمٝم٤م سمخٛمرهت٤م إطمدٟم٤م شم٘مقم صمؿ

 :سمٚمٗمظ خمتٍما  سمف ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد قمـ ٤مئلاًمٜمً وأظمرضمف

 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل. «طم٤مئض وهل ومتًٌٓمٝم٤م»

 اًمٚمٗمظ هذا سمٜمحق أظمرضمف وىمد ُمٕملم اسمـ وصم٘مف وُمٜمٌقذ صم٘م٦م ُمٜمّمقر سمـ وحمٛمد»

 .«اعمخت٤مرة» ذم واًمْمٞم٤مء ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ اًمرزاق قمٌد قمٜمٝم٤م
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 .ؿمقاهد وًمٚمحدي٨م

 :«اًمت٘مري٥م» ذم ىم٤مل ُمٜمٌقذ أم ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 .«٦مُم٘مٌقًم»

 :أنف اسمٜمٝم٤م ذم ىم٤مل ويمذًمؽ

 .«ُم٘مٌقل»

 .اًمِمقاهد ذم طمًـ وم٤مإلؾمٜم٤مد

 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل صمؿ

 اجل٤مر ًمتٕمٚمٞمؼ وُم١ميد ًمٚمح٤مضم٦م اعمًجد احل٤مئض دظمقل سمجقاز ىم٤مل عمـ طمج٦م ومٝمق»

 ومٞمف اخلٛمرة ًمقوع اعمًجد دظمقهل٤م ٕن «ٟم٤موًمٞمٜمل»: سم٘مقًمف إول احلدي٨م ذم واعمجرور

 [:ىم٤مل صمؿ ؿمقاهده سمٕمض اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ.]«إلظمراضمٝم٤م دظمقهل٤م وسملم سمٞمٜمف ومرق ٓ

 صمتٜملطمد: ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ إومٚم٧م ـمريؼ ُمـ داود أبق أظمرضمف اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

 :شم٘مقل قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مًم٧م دضم٤مضم٦م سمٜم٧م ضمنة

 وضمٝمقا »: وم٘م٤مل اعمًجد ذم ؿم٤مرقم٦م أصح٤مسمف سمٞمقت ووضمقه ط اهلل رؾمقل ضم٤مء

 يٜمزل أن رضم٤مء ؿمٞمئ٤م اًم٘مقم يّمٜمع ملو ط اًمٜمٌل دظمؾ صمؿ «اعمًجد قمـ اًمٌٞمقت هذه

 :وم٘م٤مل سمٕمد إًمٞمٝمؿ ومخرج رظمّم٦م ومٞمٝمؿ

 .«ضمٜم٥م وٓ حل٤مئض اعمًجد أطمؾ ٓ وم٢مين اعمًجد قمـ اًمٌٞمقت هذه وضمٝمقا »

 [:ىم٤مل صمؿ وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم صمؿ.]يّمح وٓ ومٞمف خمتٚمػ طمدي٨م ومٝمق

 إمم اجلٜم٥م ويمذا احل٤مئض دظمقل حتريؿ ذم طمدي٨م أي يث٧ٌم ٓ أنف شم٘مدم مم٤م ومتٌلم

 وىمد ؾمٞمام ٓ احلج٦م سمف شم٘مقم صحٞمح سمٜم٤مىمؾ إٓ قمٜمف يٜم٘مؾ ومال ،اجلقاز وإصؾ ،ًجداعم

: آصؾ ذم اعمذيمقر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق إصؾ هذا ي١ميد ُم٤م صح

 :ي٠ميت مم٤م وهمػمه «اعمًجد ُمـ اخلٛمرة ٟم٤موًمٞمٜمل»
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 اعمًجد يدظمال وأن يتزوضم٤م أن واًمٜمٗم٤ًمء ًمٚمح٤مئض وضم٤مئز» :طمزم اسمـ ىم٤مل

 «يٜمجس ٓ اعم١مُمـ»: ط ىم٤مل وىمد ذًمؽ ُمـ رء قمـ هنل ي٠ميت مل ٕنف ٜم٥ماجل ويمذًمؽ

 يمثػمة مج٤مقم٦م وهؿ ط اهلل رؾمقل سمحية اعمًجد ذم يٌٞمتقن اًمّمٗم٦م أهؾ يم٤من وىمد

 .ذًمؽ قمـ ىمط هنقا  ومام حيتٚمؿ ُمـ ومٞمٝمؿ أن ذم ؿمؽ وٓ

 اًمِم٤مومٕمل ىمقل هذا. جمت٤مزيـ إٓ واحل٤مئض اجلٜم٥م اعمًجد يدظمؾ ٓ: ىمقم وىم٤مل

اَلَة َوَأنتُْؿ ؾُمَٙم٤مَرى طَمتََّك ﴿: شمٕم٤ممم اهلل لىمق وذيمروا ْ اًمّمَّ ْ َٓ شَمْ٘مَرسُمقا ـَ آَُمٜمُقا ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

ُٚمقاْ  ًِ ٤ًٌم إَِّٓ قَم٤مسمِِري ؾَمٌِٞمٍؾ طَمتََّك شَمْٖمَت ْ َُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن َوَٓ ضُمٜمُ  أن وم٤مدقمقا  [71/  اًمٜم٤ًمء] ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقا

 .اًمّمالة قاوعُم شم٘مرسمقا  ٓ: ُمٕمٜم٤مه: ىم٤مل همػمه أو أؾمٚمؿ سمـ زيد

 ٓ ٕنف ُمٜمف ظمٓم٠م ًمٙم٤من ىم٤مًمف أنف صح وًمق زيد ىمقل ذم طمج٦م وٓ: طمزم اسمـ ىم٤مل

 قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٚمٌس. اًمّمالة ُمقاوع شم٘مرسمقا  ٓ: ي٘مقل أن أراد شمٕم٤ممم اهلل أن ئمـ أن جيقز

اَلةَ ﴿: ومٞم٘مقل ىمقًمف ْ اًمّمَّ  أيب سمـ قمكم قمـ ٟمٗمًٝم٤م اًمّمالة ذم أي٦م أن وروي ﴾َٓ شَمْ٘مَرسُمقا

 .ومج٤مقم٦م سقم٤ٌم واسمـ ـم٤مًم٥م

 .أصال ومٞمف يٛمر ٓ: ُم٤مًمؽ وىم٤مل

 ومٞمف ُمرا  صمؿ شمٞمٛمام ذًمؽ إمم اوٓمرا  وم٢من ومٞمف يٛمرا  ٓ: وؾمٗمٞم٤من طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

 .«...سمحدي٨م ذًمؽ ُمٜمع ُمـ واطمت٩م

 :وىم٤مل آٟمٗم٤م اعمت٘مدم اهلل قمٌد سمـ واعمٓمٚم٥م ؾمٚمٛم٦م وأم قم٤مئِم٦م طمدي٨م وم٤ًمق: ىمٚم٧م

 .«سم٤مـمؾ يمٚمف وهذا»

 أم قم٤مئِم٦م قمـ سمًٜمده اًمٌخ٤مري ـمريؼ ُمـ روى ُم٤م صمؿ ؾمٌؼ ُم٤م سمٜمحق قمٚمٚمٝم٤م سملم صمؿ

 :اعم١مُمٜملم

 ط اهلل رؾمقل إمم ومج٤مءت وم٠مقمت٘مقه٤م اًمٕمرب ُمـ حلل يم٤مٟم٧م ؾمقداء وًمٞمدة أن

ة ومٝمذه» :طمزم اسمـ ىم٤مل. طمٗمش أو اعمًجد ذم ظم٤ٌمء هل٤م ومٙم٤من وم٠مؾمٚمٛم٧م  ذم ؾم٤ميمٜم٦م اُمرأ

 ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمٕمٝم٤م ومام احلٞمض اًمٜم٤ًمء ُمـ واعمٕمٝمقد ط اًمٜمٌل ُمًجد

 :ىم٤مل. «ومٛم٤ٌمح قمٜمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يٜمف مل ُم٤م ويمؾ قمٜمف هنك وٓ ذًمؽ



 ُم٤ٌمطم٤مت اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

95 

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمذًمؽ ٕظمؼم ًمٚمح٤مئض جيقز ٓ اعمًجد دظمقل يم٤من وًمق»

 أن اعمتٞم٘مـ اًم٤ٌمـمؾ وُمـ ،وم٘مط سم٤مًمٌٞم٧م اًمٓمقاف قمـ إٓ يٜمٝمٝم٤م ومٚمؿ طم٤مو٧م إذ قم٤مئِم٦م

 وي٘متٍم ذًمؽ قمـ ًمًالموا اًمّمالة قمٚمٞمف يٜمٝم٤مه٤م ومال اعمًجد دظمقل هل٤م حيؾ ٓ يٙمقن

 .«وهمػممه٤م وداود اعمزين ىمقل وهذا. اًمٓمقاف ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م قمغم

 :«اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم» وذم

: ط اًمٜمٌل سم٘مقل سمٕمْمٝمؿ واطمت٩م اعمًجد اجلٜم٥م دظمقل ذم ـم٤مئٗم٦م ورظمّم٧م»

 .«ٟم٘مقل وسمف: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل «سمٜمجس ًمٞمس اعم١مُمـ»

 :«يمثػم اسمـ ٕمامداًم شمٗمًػم» ومٗمل شمقو٠م إذا اًمدظمقل سمجقاز وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ وشمقؾمط: ىمٚم٧م

 روى ح٤م اعمًجد ذم اعمٙم٨م ًمف ضم٤مز اجلٜم٥م شمقو٠م ُمتك أنف إمم أمحد اإلُم٤مم وذه٥م»

. ذًمؽ يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن: صحٞمح سمًٜمد «ؾمٜمٜمف» ذم ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد هق

 سمـ هِم٤مم قمـ - اًمدراوردي هق - حمٛمد سمـ اًمٕمزيز قمٌد صمٜم٤م: ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل

 رؾمقل أصح٤مب ُمـ رضم٤مٓ رأج٧م: ىم٤مل ي٤ًمر سمـ قمٓم٤مء قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد قمـ ؾمٕمد

 إؾمٜم٤مد وهذا. اًمّمالة ووقء شمقو١موا إذا جمٜمٌقن وهؿ اعمًجد ذم جيٚمًقن ط اهلل

 .«أقمٚمؿ واهلل. ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح

 :سمٚمٗمظ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمدارُمل ورواه: ىمٚم٧م

 .«سم٠مؾم٤م سمذًمؽ ٟمرى ٓ ضمٜم٥م وٟمحـ اعمًجد ذم ٟمٛمٌم يمٜم٤م»

 .قمٜمف اًمزسمػم أيب قمـ ًمٞمغم أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ أظمرضمف

 .احلٗمظ دء ًمٞمغم أيب اسمـ ًمٙمـ. صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 .قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس اًمزسمػم وأبق

 .سمٜمحقه أجْم٤م هِمٞمؿ قمٜمف رواه وىمد

 .اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمٛمؾ ُمًتح٥م اًمقوقء وًمٕمؾ
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 وإصؾ اعمًجد اجلٜم٥م ويمذا احل٤مئض دظمقل حتريؿ قمغم دًمٞمؾ ومال وسم٤مجلٛمٚم٦م

 .اًمتقومٞمؼ وزم شمٕم٤ممم واهلل. ؾمٌؼ يمام ي١ميده ُم٤م سمف اىمؽمن وىمد اجلقاز

 ([.1/718)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 وسٓول غر بالسالح الدخول ادساجد وباحات ون

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 يم٤من رضمال أُمر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إٟمف»ـوم ُمًٚمقل همػم سم٤مًمًالح اًمدظمقل »

 خيدش ٓ يمل] ّمقهل٤مسمٜم أظمذ وهق إٓ يٛمر ٓ أن اعمًجد ذم سم٤مًمٜمٌؾ يتّمدق

 [.صحٞمح.]«[ُمًٚمام

 :احل٤مومظ ىم٤مل

ز اعمًٚمؿ طمرُم٦م وشم٠ميمٞمد ويمثػمه اًمدم ىمٚمٞمؾ شمٕمٔمٞمؿ إمم إؿم٤مرة احلدي٨م وذم»  وضمقا

 .«اًمًالح اعمًجد إدظم٤مل

 .«اًمٕمٛمدة» ذم وٟمحقه

 .([1/700)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 فٗه اليبٗان إدخال ادساجد وباحات ون

 : اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اًمّمٌٞم٤من لإدظم٤م »

 :قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري ىمت٤مدة أبق ىم٤مل «أ» 

 سمٜم٧م أُم٤مُم٦م حيٛمؾ ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ظمرج[ إذ] ضمٚمقس اعمًجد ذم ٟمحـ سمٞمٜم٤م

 قمغم] حيٛمٚمٝم٤م صٌٞم٦م وهل ط اهلل رؾمقل سمٜم٧م زيٜم٥م وأُمٝم٤م - اًمرسمٞمع سمـ اًمٕم٤مص أيب
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[ قم٤مشم٘مف قمغم] ٞمده٤مويٕم ريمع إذا يْمٕمٝم٤م قم٤مشم٘مف قمغم وهل ط اهلل رؾمقل ومّمغم[ قم٤مشم٘مف

 «هب٤م ذًمؽ يٗمٕمؾ صالشمف ىم٣م طمتك[ قم٤مشم٘مف قمغم وهل ط اهلل رؾمقل ومّمغم] ىم٤مم إذا

 [.صحٞمح.]«اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م «اًمثقب ـمٝم٤مرة» ذم خمتٍما  ُم٣م وىمد

 :وم٘م٤مل ًمف شمرمجٜم٤م سمام اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 .«اعم٤ًمضمد اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل»

 :وم٘م٤مل «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد

 ذم اًمٕمٞمٜمل اًمديـ سمدر وىم٤مل. «اعم٤ًمضمد اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل ضمقاز قمغم سمف ؾمتدلوا»

 :«اًمٕمٛمدة»

 .«اعم٤ًمضمد اًمّمٖم٤مر إدظم٤مل ضمقاز احلدي٨م هذا ومقائد وُمـ»

 :اًمث٘مٗمل سمٙمرة أبق ىم٤مل: «ب»

 فمٝمره قمغم احلًـ وصم٥م ؾمجد وم٢مذا[ سم٤مًمٜم٤مس] يّمكم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من

 ومٚمام ،ُمرة همػم ذًمؽ ومٕمؾ ،يٍمع ًمئال رومٞم٘م٤م رومٕم٤م ط اهلل رؾمقل ومػمومع قمٜم٘مف وقمغم

 ؿمٞمئ٤م سم٤محلًـ صٜمٕم٧م رأجٜم٤مك اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا [ ف وىمٌٚمف إًمٞمف وٛمف] صالشمف ىم٣م

 وقمًك ،ؾمٞمد هذا اسمٜمل وإن اًمدٟمٞم٤م ُمـ رحي٤مٟمتل إٟمف: ىم٤مل ؟[سم٠مطمد] صٜمٕمتف رأجٜم٤مك ُم٤م

 [.صحٞمح.]«اعمًٚمٛملم ُمـ[ قمٔمٞمٛمتلم] ومئتلم سملم سمف يّمٚمح أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل

 قمٚمٞمف فمٝمره قمغم ريمقسمف ذم إطمدامه٤م أظمري٤من ىمّمت٤من قمٜمف اهلل ريض ـوًمٚمحً

: ذًمؽ قمـ ؾمئؾ ح٤م وىمقًمف أضمٚمف ُمـ اًمًجقد وإـم٤مًمتف ؾم٤مضمد وهق واًمًالم اًمّمالة

 «اًمًجقد» ذم شم٠ميت وًمٕمٚمٝم٤م «طم٤مضمتف ي٘ميض طمتك أقمجٚمف أن ومٙمره٧م ارحتٚمٜمل اسمٜمل إن»

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن

 وأظم٤مه احلًـ رأى طملم اعمٜمؼم ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمزوًمف ذم وإظمرى

 .اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓم٦ٌم ذم شم٠ميت أن وقمًك. ىمٛمٞمّمٝمام ذم يٕمثران احلًلم

 :أنس ىم٤مل «ج»
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 سم٤مًمًقرة ومٞم٘مرأ  اًمّمالة ذم وهق أُمف ُمع اًمّمٌل سمٙم٤مء يًٛمع ط اهلل رؾمقل يم٤من»

 .«اًم٘مّمػمة سم٤مًمًقرة أو اخلٗمٞمٗم٦م

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف

 :احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل ضمقاز قمغم «ىمت٤مدة أيب طمدي٨م: يٕمٜمل» احلدي٨م هبذا واؾمتدل»

 اعمًجد ُمـ ي٘مرب سمٞم٧م ذم خمٚمٗم٤م يم٤من اًمّمٌل يٙمقن أن ٓطمتامل ٟمٔمر وومٞمف ،اعم٤ًمضمد

 .«سمٙم٤مؤه يًٛمع سمحٞم٨م

 اًمّمٌل سمٙم٤مء يًٛمع»: إول أنس طمدي٨م وذم ؾمٞمام ٓ سمٕمٞمد آطمتامل هذا: ىمٚم٧م

. اعمًجد ذم أُمف ُمع يٙمقن يم٤من اًمّمٌل أن - قمغم ٟمص هق سمؾ - فم٤مهره وم٢من «أُمف ُمع

 .اعمذيمقر آطمتامل ومٌٓمؾ

 يتٕمثرون صٖم٤مرا يم٤مٟمقا  وًمق اعم٤ًمضمد اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل ضمقاز إطم٤مدي٨م هذه وذم

 سمؾ يٜمٙمره ومل ذًمؽ أىمر ط اًمٜمٌل ٕن اًمّمٞم٤مح اعمحتٛمؾ ُمـ يم٤من وًمق طمتك ؾمػمهؿ ذم

 .أهٚمف قمغم يِمؼ أن ظمِمٞم٦م صٌل ًمّمٞم٤مح اًم٘مراءة ختٗمٞمػ ًمألئٛم٦م ذع

 ٟمٕمقُم٦م ُمٜمذ اجلامقم٦م وطمْمقر اًمٓم٤مقم٦م قمغم ؿشمٕمقيده ذًمؽ ذم احلٙمٛم٦م ُمـ وًمٕمؾ

 اًمذيمر ُمـ - يًٛمٕمقٟمف وُم٤م اعم٤ًمضمد ذم يروهن٤م اًمتل اعمِم٤مهد ًمتٚمؽ وم٢من أفمٗم٤مرهؿ

 ٓ طمٞم٨م ُمـ - ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم ىمقي٤م أثرا  - واًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم اًم٘مرآن وىمراءة

 ُمٕمؽمك ودظمقهلؿ اًمرؿمد سمٚمقهمٝمؿ طملم يزول أن اًمّمٕم٥م ُمـ أو يزول ٓ - يِمٕمرون

 ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ ىم٤مل اعمقًمقد أذن ذم إذان اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ ،وزظم٤مرومٝم٤م ةاحلٞم٤م

 :«اعمقًمقد حتٗم٦م»

 يمٚمامشمف اإلٟم٤ًمن ؾمٛمع ي٘مرع ُم٤م أول يٙمقن أن - أقمٚمؿ واهلل - اًمت٠مذيـ وه»

 .اإلؾمالم ذم هب٤م يدظمؾ ُم٤م أول اًمتل واًمِمٝم٤مدة وقمٔمٛمتف اًمرب ًمٙمؼمي٤مء اعمٜمتٔمٛم٦م

 يمٚمٛم٦م يٚم٘مـ يمام اًمدٟمٞم٤م إمم دظمقًمف قمٜمد إلؾمالما سمِمٕم٤مئر ًمف يم٤مًمتٚم٘ملم ذًمؽ ومٙم٤من

 مل وإن سمف وشم٠مثره ىمٚمٌف إمم اًمت٠مذيـ أثر وصقل ُمًتٜمٙمر وهمػم ُمٜمٝم٤م ظمروضمف قمٜمد اًمتقطمٞمد
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 .«إًمخ ...يِمٕمر

 يًٛمع سمام اعمٝمد ذم وًمق اًمّمٖمػم اًمٓمٗمؾ شم٠مثر ي١ميد احلدي٨م اًمٜمٗمس قمٚمؿ وًمٕمؾ

 اًمٙمت٤مب ًمٌٕمض عاعمقوق هذا طمقل ُمٗمٞمدا سمحث٤م ىمرأت يمٜم٧م أنٜمل إزم وخيٞمؾ. ويرى

 .هق يمت٤مب أي ذم وٓ هق ُمـ اؾمتذيمر ٓ أن وًمٙمٜمل

 ُمـ ومٞمٝمؿ وضمد إذا أنف همػم ُمًٚمؿ واوح سمذًمؽ ومت٠مثرهؿ إـمٗم٤مل يم٤ٌمر وأُم٤م

 قمغم أو وشمرسمٞمتٝمؿ شم٠مديٌٝمؿ أُمرهؿ وأوًمٞم٤مء آسم٤مئٝمؿ ومٕمغم ويريمض اعم٤ًمضمد ذم يٚمٕم٥م

 :يمثػم اسمـ احل٤مومظ ذيمره ُم٤م قمٛمؾ هذا وقمغم يٓمردهؿ أن واخل٤مدم اًم٘مٞمؿ

 ضهبؿ اعمًجد ذم يٚمٕمٌقن صٌٞم٤مٟم٤م رأى إذا قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يم٤من وىمد»

 .«أطمدا ومٞمٝم٤م يؽمك ومال اًمٕمِم٤مء سمٕمد اعمًجد يٗمتش ويم٤من - اًمدرة وهل - سم٤معمخٗمٗم٦م

 واسمـ طمجر اسمـ قمٜمد وٕمٞمػ ومٝمق «صٌٞم٤مٟمٙمؿ ُم٤ًمضمديمؿ ضمٜمٌقا »: طمدي٨م وأُم٤م

 حت٧م قمٚمٞمف اًمٙمالم ذم خترجيف ٌؼؾم وىمد اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ي٘م٤موم ومال وهمػممه٤م يمثػم

 .«اعم٤ًمضمد آداب» ُمـ إٔومم اًمٗم٘مرة

 ([.1/707)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 عٓٗه لٓيالة ادٗت إدخال ادساجد وباحات ون

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 سمٞمْم٤مء اسمـ ؾمٝمٞمؾ قمغم صغم[ ُم٤م]» ط اًمٜمٌل ٕن قمٚمٞمف ًمٚمّمالة اعمٞم٧م إدظم٤مل»

 [.صحٞمح[.]«اعمًجد[ ضمقف] ذم[ إٓ] «ٞمفوأظم ؾمٝمٞمؾ: سمٞمْم٤مء اسمٜمل: ًمٗمظ وذم»

 :«اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 ذم قمٛمر قمغم صغم وصٝمٞم٤ٌم اعمًجد ذم سمٙمر أيب قمغم صغم قمٛمر أن صم٧ٌم وىمد»

 .«وهمػمه «اعمقـم٠م» ذم وهق اعمًجد

 «اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين أورده وىمد قمٛمر قمغم اًمّمالة إٓ «اعمقـم٠م» ذم ومٚمٞمس: ىمٚم٧م
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 :وىم٤مل «اًمتٚمخٞمص» سمٚمٗمظ

 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل صمؿ «ؿمٞم٦ٌم أيب سمـا رواه»

 ىم٤مل وسمف ،ومٞمف قمٚمٞمف واًمّمالة اعمًجد إمم اعمٞم٧م إدظم٤مل ضمقاز قمغم يدل واحلدي٨م»

 قمـ رواي٦م ذم اعمدٟمٞمقن ورواه: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل ،واجلٛمٝمقر وإؾمح٤مق وأمحد اًمِم٤مومٕمل

 ذم وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م وأبق ذئ٥م أيب اسمـ ويمرهف اح٤مًمٙمل طمٌٞم٥م اسمـ ىم٤مل وسمف ُم٤مًمؽ

 سم٠منف اًم٤ٌمب طمدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا  اعمٞم٧م ،سمٜمج٤مؾم٦م ىم٤مل ُمـ ويمؾ واهل٤مدوي٦م قمٜمف اعمِمٝمقر

 داظمٚمف واعمّمٚمقن اعمًجد ظم٤مرج يم٤مٟم٤م ومه٤م سمٞمْم٤مء اسمٜمل قمغم اًمّمالة أن قمغم حمٛمقل

 أُمره٤م قمٚمٞمٝم٤م أنٙمروا ح٤م سمذًمؽ اؾمتدًم٧م قم٤مئِم٦م سم٠من ورد ،سم٤مٓشمٗم٤مق ضم٤مئز وذًمؽ

 اًمذيـ ٕن ذًمؽ شمرك قمغم اؾمت٘مر إُمر سم٠من جْم٤مأ وأضم٤مسمقا  ،اعمًجد اجلٜم٤مزة سم٢مدظم٤مل

 اإلٟمٙم٤مر ذًمؽ أنٙمرت ح٤م قم٤مئِم٦م سم٠من ورد. اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يم٤مٟمقا  قم٤مئِم٦م قمغم أنٙمروا

 قمغم ويدل. اجلقاز قمغم اؾمت٘مر إُمر وأن ٟمًقه ُم٤م طمٗمٔم٧م أهن٤م قمغم ومدل هل٤م ؾمٚمٛمقا 

 ٕضمٚمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚم٦م وأجْم٤م. شم٘مدم يمام اعمًجد ذم وقمٛمر سمٙمر أيب قمغم اًمّمالة ذًمؽ

 أن شم٘مدم ح٤م سم٤مـمٚم٦م وهل ٟمجس أنف زقمٛمٝمؿ هل اعمًجد ذم عمٞم٧ما قمغم اًمّمالة يمرهقا 

 أبق أظمرضمف ُم٤م اًمٙمراه٦م قمغم سمف اؾمتدًمقا  ُم٤م وأهنض. ُمٞمت٤م وٓ طمٞم٤م يٜمجس ٓ اعم١مُمـ

 ومال اعمًجد ذم ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ داود

 ُمقمم ص٤مًمح ؾمٜم٤مدهإ وذم. «رء ًمف ومٚمٞمس ...»: وًمٗمٔمف ُم٤مضمف اسمـ وأظمرضمف. «ًمف رء

 يٕمٜمل - قمٜمف وأضم٤مسمقا : اًمٜمقوي ىم٤مل إئٛم٦م ُمـ واطمد همػم ومٞمف شمٙمٚمؿ وىمد اًمتقأُم٦م

 :سم٠مضمقسم٦م - اجلٛمٝمقر

 شمٗمرد وٕمٞمػ طمدي٨م هذا: أمحد ىم٤مل سمف آطمتج٤مج يّمح ٓ وٕمٞمػ أنف: أطمده٤م

 .وٕمٞمػ وهق اًمتقأُم٦م ُمقمم ص٤مًمح سمف

: «داود أيب ؾمٜمـ» ُمـ اعمًٛمققم٦م اعمح٘م٘م٦م اعمِمٝمقرة اًمٜمًخ ذم اًمذي أن: واًمث٤مين

 .طمٞمٜمئذ هلؿ طمج٦م ومال «قمٚمٞمف رء ومال اعمًجد ذم ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ»

 «ًمف» سم٠من شم٠مويٚمف ًمقضم٥م «ًمف رء ٓ»: أنف وصم٧ٌم احلدي٨م صم٧ٌم ًمق أنف: واًمث٤مًم٨م

َوإِْن ﴿: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف قمٚمٞمف سمٛمٕمٜمك ضم٤مء وىمد: ىم٤مل اًمروايتلم سملم ًمٞمجٛمع قمٚمٞمف: سمٛمٕمٜمك
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ء] ﴾َأؾَم٠ْمتُْؿ وَمَٚمَٝم٤م  [7/  اإلها

 ومل ورضمع اعمًجد ذم صغم ُمـ طمؼ ذم إضمر ٟم٘مص قمغم حمٛمقل أنف: اًمراسمع

 .«اٟمتٝمك. دومٜمف وطمْمقر اعم٘مؼمة إمم شمِمٞمٞمٕمف ُمـ وم٤مشمف ح٤م اعم٘مؼمة إمم يِمٞمٕمٝم٤م

: ىم٤مل ُمـ رواي٦م اًمٜم٘مؾ طمٞم٨م ُمـ هريرة أيب طمدي٨م ذم قمٜمدي واًمراضمح: ىمٚم٧م

 وىمٗمٜم٤م ممـ حلدي٨ما أظمرج ُمـ مجٞمع قمٜمد يمذًمؽ ٕنف «ًمف رء ومال» أو «رء ًمف ومٚمٞمس»

 صمٜمل: ذئ٥م أيب اسمـ قمـ ؾمٕمٞمد اسمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ أظمرضمف وم٢مٟمف داود أب٤م طم٤مؿم٤م قمٚمٞمف

 :سمٚمٗمظ قمٜمف اًمتقأُم٦م ُمقمم ص٤مًمح

 .«قمٚمٞمف رء ومال»

 وأؾمد أمحد قمٜمد ه٤مرون سمـ ويزيد وطمج٤مج وأمحد ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد ويمٞمع وظم٤مًمٗمف

 :سمٚمٗمظ ئ٥م أيب اسمـ قمـ يمٚمٝمؿ اًمٓمح٤موي قمٜمد قمٞمًك سمـ وُمٕمـ

 :وم٘م٤مل ُمٜمٝمؿ إول إٓ. «ًمف رء ومال»

 .«رء ًمف ومٚمٞمس»

 .واطمد واعمٕمٜمك

 وهق إول اجلقاب إٓ اًمٜمقوي ذيمره٤م اًمتل إضمقسم٦م ُمـ ًمٌمء ىمٚمٌل يٓمٛمئـ وٓ

 ذم يٙمٗمل ٓ شمْمٕمٞمٗمف ُمـ اًمٜمقوي طمٙم٤مه ُم٤م أن همػم. ومٞمف طمج٦م ومال وٕمٞمػ احلدي٨م أن

 :«اعمٝمذب ذح» ذم ٟمٗمًف اًمٜمقوي ىم٤مل وم٘مد سمف اإلىمٜم٤مع

 واسمق طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مم وٕمٗمف قمغم ٟمص وممـ احلٗم٤مظ ٤مشمٗم٤مقسم وٕمٞمػ إٟمف»

 ُمقمم ص٤مًمح سمف اٟمٗمرد مم٤م احلدي٨م هذا: أمحد وىم٤مل وآظمرون واًمٌٞمٝم٘مل اعمٜمذر سمـ سمٙمر

 وؾمامع: ىم٤مًمقا  آظمتالط قمٚمٞمف قم٤مسمقا  ُم٤م ُمٕمٔمؿ ًمٙمـ قمداًمتف ذم خمتٚمػ وهق. اًمتقأُم٦م

 .«قمٜمف ذئ٥م أيب اسمـ اي٦مرو ُمـ احلدي٨م وهذا آظمتالط ىمٌؾ ُمٜمف وٟمحقه ذئ٥م أيب اسمـ

 :«اًمت٘مري٥م» وذم: ىمٚم٧م

 أيب يم٤مسمـ قمٜمف اًم٘مدُم٤مء سمرواي٦م سم٠مس ٓ: قمدي اسمـ ىم٤مل سمآظمره اظمتٚمط صدوق»
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 .«ضمري٩م واسمـ ذئ٥م

 روايتف ُمـ احلدي٨م وهذا آظمتالط ىمٌؾ قمٜمف روى ذئ٥م أيب اسمـ يم٤من وم٢مذا: ىمٚم٧م

 «اًمزاد» ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ. وٕمٞمٗم٤م هذا طمديثف يٙمقن إذن ومٙمٞمػ قمٜمف

 :قمدي اسمـ أوم٤مده ُم٤م طمقل شمدور اًمتل ومٞمف إئٛم٦م أىمقال ٟم٘مؾ أن سمٕمد

 ىمٌؾ ىمديؿ ُمٜمف وؾمامقمف قمٜمف ذئ٥م أيب اسمـ رواي٦م ُمـ وم٢مٟمف طمًـ احلدي٨م وهذا»

 .«آظمتالط ىمٌؾ سمف طمدث ُم٤م ًمرد ُمقضم٤ٌم اظمتالـمف يٙمقن ومال اظمتالـمف

 يمذًمؽ وًمٞمس ذًمؽ سمٕمد ُمٜمف يًٛمع مل ذئ٥م أيب اسمـ أن ًمق احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 ُمـ ذئ٥م أيب اسمـ ؾمٛمع: ىم٤مل طمٜمٌؾ ن أمحد قمـ اًمٌخ٤مري قمـ اًمؽمُمذي ىم٤مل» وم٘مد

 .هٙمذا اًمؽمُمذي قمـ اًم٘مٓم٤من اسمـ طمٙم٤مه. «ُمٜمٙمرا  قمٜمف وروى أظمػما  ص٤مًمح

 ذئ٥م أيب اسمـ روى أنف وهق ًمٚمحدي٨م أمحد شمْمٕمٞمػ ًم٥ًٌم سمٞم٤من هذا وذم: ىمٚم٧م

 :«اًمْمٕمٗم٤مء يمت٤مب» ذم ىمقًمف ذم طم٤ٌمن اسمـ قمٛمدة وًمٕمٚمف أجْم٤م آظمتالط سمٕمد قمٜمف

 ًمف ذيمر صمؿ. «اًمؽمك وم٤مؾمتحؼ ىمديٛمف ُمـ طمديثف طمدي٨م يتٛمٞمز ومل سمآظمره اظمتٚمط»

 :وىم٤مل احلدي٨م هذا

 .«اعمًجد ذم سمٞمْم٤مء سمـ ؾمٝمٞمؾ قمغم صغم وىمد ط اهلل رؾمقل ي٘مقل ويمٞمػ سم٤مـمؾ إٟمف»

 .اًمّمحٞمح قم٤مئِم٦م طمدي٨م ي٘م٤موم ومال وٕمٞمػ وأنف احلدي٨م قمٚم٦م هبذا ومتٌلم

 يٙمـ مل ًمٙمـ يمراه٦م سمدون ضم٤مئز ومٞمف واًمّمالة اعمًجد ممإ اجلٜم٤مزة إدظم٤مل أن وم٤محلؼ

 اعمًجد ظم٤مرج قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٖم٤مًم٥م سمؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قم٤مدشمف ُمـ ذًمؽ

 .«اجلٜم٤مئز» ذم شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام أومم ومٝمق

 ([.1/771)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 راماحل ادسجد إال حلاجة ادرشك إدخال ادساجد وباحات ون

 احلْم هذا ون فٗستثٕى

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف «حل٤مضم٦م اعمنمك إدظم٤مل» :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :هريرة أبق ىم٤مل «أ»

: ًمف ي٘م٤مل طمٜمٞمٗم٦م سمٜمل ُمـ سمرضمؾ ومج٤مءت ٟمجد ىمٌؾ ظمٞمال ط اهلل رؾمقل سمٕم٨م

 إًمٞمف ومخرج اعمًجد ؾمقاري ُمـ سم٤ًمري٦م ومرسمٓمقه[ اًمٞمامُم٦م أهؾ ؾمٞمد] أث٤مل سمـ صمامُم٦م

 إن: ظمػم حمٛمد ي٤م قمٜمدي: وم٘م٤مل «صمامُم٦م؟ ي٤م قمٜمدك ُم٤مذا»[: ًمف] ٤ملوم٘م ط اهلل رؾمقل

 ُم٤م ُمٜمف[ شمٕمط] ومًؾ اح٤مل شمريد يمٜم٧م وإن ؿم٤ميمر قمغم شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ وإن دم ذا شم٘متؾ شم٘متؾ

 ُم٤م: ىم٤مل «صمامُم٦م؟ ي٤م قمٜمدك ُم٤م»: وم٘م٤مل اًمٖمد يم٤من طمتك ط اهلل رؾمقل ومؽميمف. ؿمئ٧م

 ومًؾ اح٤مل شمريد يمٜم٧م وإن دم ذا شم٘متؾ شم٘متؾ وإن ؿم٤ميمر قمغم شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ إن: ًمؽ ىمٚم٧م

 .«سمٕمد»: ًمٗمظ وذم» ُمـ يم٤من طمتك[ اهلل رؾمقل] ومؽميمف. ؿمئ٧م ُم٤م ُمٜمف[ شمٕمط]

 قمغم شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ إن] ًمؽ ىمٚم٧م ُم٤م قمٜمدي: وم٘م٤مل «صمامُم٦م؟ ي٤م قمٜمدك ُم٤م»: وم٘م٤مل اًمٖمد

 وم٘م٤مل[ ؿمئ٧م ُم٤م ُمٜمف شمٕمط ومًؾ اح٤مل شمريد يمٜم٧م وإن دم ذا شم٘متؾ شم٘متؾ وإن ؿم٤ميمر

 صمؿ وم٤مهمتًؾ اعمًجد ُمـ ىمري٥م ٟمخؾ إمم ٟمٓمٚمؼوم٤م. «صمامُم٦م أـمٚم٘مقا »[: ط اهلل رؾمقل]

 وذم» ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: وم٘م٤مل اعمًجد دظمؾ

 وم٘مد وضمٝمؽ ُمـ إزم أبٖمض وضمف إرض قمغم يم٤من ُم٤م واهلل حمٛمد ي٤م «اهلل ي٤مرؾمقل ًمٗمظ

 ديٜمؽ ُمـ إزم أبٖمض ديـ ُمـ يم٤من ُم٤م واهلل ،إزم[ يمٚمٝم٤م] اًمقضمقه أطم٥م وضمٝمؽ أصٌح

 سمٚمدك ُمـ إزم أبٖمض سمٚمد ُمـ يم٤من ُم٤م واهلل ،إزم[ يمٚمف] اًمديـ أطم٥م ديٜمؽ صٌحوم٠م

 ومامذا اًمٕمٛمرة أريد وأن٤م أظمذشمٜمل ظمٞمٚمؽ وإن ،إزم[ يمٚمٝم٤م] اًمٌالد أطم٥م سمٚمدك وم٠مصٌح

 أصٌقت؟: ىم٤مئؾ ًمف ىم٤مل ُمٙم٦م ىمدم ومٚمام يٕمتٛمر أن وأُمره ط اهلل رؾمقل ومٌنمه شمرى؟

 طم٦ٌم اًمٞمامُم٦م ُمـ ي٠متٞمٙمؿ ٓ واهلل وٓ ط اهلل رؾمقل ُمع أؾمٚمٛم٧م وًمٙمٜمل ٓ: وم٘م٤مل

 .«ط اهلل رؾمقل ومٞمٝم٤م ي٠مذن طمتك طمٜمٓم٦م
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 .- ًمف واًمًٞم٤مق - وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م

 :ُمٓمٕمؿ سمـ ضمٌػم ىم٤مل «ب»

 ُمنمك يقُمئذ وهق: ىم٤مل «اعمنميملم ومداء: رواي٦م وذم» سمدر ومداء ذم اعمديٜم٦م أتٞم٧م

 ﴾َواًمٓمُّقر﴿ـسم ومٞمٝم٤م وم٘مرأ  اعمٖمرب صالة يّمكم ط اهلل ورؾمقل اعمًجد ومدظمٚم٧م: ىم٤مل

 َأْم ُهُؿ اخْل٤َمًمُِ٘مقن﴿: أي٦م هذه سمٚمغ ومٚمام
ٍ
ء ـْ هَمػْمِ َرْ اَمَواِت  * َأْم ظُمٚمُِ٘مقا ُِم ًَّ َأْم ظَمَٚمُ٘مقا اًم

ـُ َرسم َؽ َأْم ُهُؿ اعْمَُّمٞمْٓمُِرون *َوإَْرَض سَمؾ َّٓ ُيقىمِٜمُقن
ئِ َأْم هَلُْؿ ؾُمٚمٌَّؿ  * َأْم قِمٜمَدُهْؿ ظَمَزا

تَِٛمُٕمقَن ومِٞمِف وَمْٚمٞمَ  ًْ ٌلِمَي ْٚمَٓم٤مٍن ُمُّ ًُ تَِٛمُٕمُٝمؿ سمِ ًْ  وذم»[ يٓمػم أن ىمٚمٌل يم٤مد] [18/  اًمٓمقر] ﴾٠ْمِت ُُم

 [.صحٞمح.]«اًم٘مرآن ًم٘مراءة ىمٚمٌل صدع ومٙم٠منام: إومم اًمرواي٦م

 ُمـ متٙمٞمٜمٝمؿ جيقز ٓ وم٢مٟمف احلرام اعمًجد إٓ ؾمقاء ذًمؽ ذم يمٚمٝم٤م واعم٤ًمضمد» -

ـَ آَُمٜمُقاْ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ىمرسم٤مٟمف ِذي ٤َم اًمَّ َم  َي٤م َأهيُّ ِجَد احْلََرا ًْ ْ اعْمَ يُمقَن َٟمَجٌس وَماَل َيْ٘مَرسُمقا إِٟمَّاَم اعْمنُْمِ

 .«[18/  اًمتقسم٦م] ﴾سَمْٕمَد قَم٤مُِمِٝمْؿ َهـَذا

 اًمٚمٗمظ وهذا احلرام اعمًجد إمم واعمنميملم اًمٙمٗم٤مر دظمقل حتريؿ قمغم دًمٞمؾ وأي٦م

 جدوُمً ىمٌٚم٦م يمٚمف احلرم»: ىم٤مل رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء ُمذه٥م وهق احلرم مجٞمع قمغم يدل

ـَ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف احلرم دظمقل ُمـ يٛمٜمٕمقا  أن ومٞمٜمٌٖمل ٌِْدِه ًَمٞماًْل ُم  ى سمَِٕم ٌَْح٤مَن اًمَِّذي َأْهَ ؾُم

ِجِد احْلََرامِ  ًْ  .«ه٤مٟمئ أم سمٞم٧م ُمـ رومع وإٟمام ﴾اعْمَ

 :ىم٤مل صمؿ اًم٘مرـمٌل ذيمره

 ظمرج ُمٜمٝمؿ رؾمقل ضم٤مءٟم٤م وم٢مذا أمجع احلرم دظمقل ُمـ اعمنمك متٙملم حيرم وم٢مذا»

 .«ي٘مقل ُم٤م ٞمًٛمعًم احلؾ إمم اإلُم٤مم

 ُمـ همػمه أن قمغم يدل اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم سم٤مًمذيمر احلرام اعمًجد وختّمٞمص: ىمٚم٧م

 إطم٤مدي٨م ذًمؽ وي١ميد إًمٞمٝم٤م اعمنميملم دظمقل ومٞمجقز طمٙمٛمف ذم ًمٞمس اعم٤ًمضمد

 :وم٘م٤مل «اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ذه٥م هذا وإمم. اعمت٘مدُم٦م

 وهمػمه جداعمً يمٚمف ُمٙم٦م طمرم طم٤مؿم٤م ضم٤مئز اعم٤ًمضمد مجٞمع ذم اعمنميملم ودظمقل»

 ٓ: طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل ؾمٚمٞمامن وأيب اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق. يم٤مومر يدظمٚمف أن اًمٌت٦م حيؾ ومال
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ين اًمٞمٝمقدي يدظمٚمف أن سم٠مس  .إدي٤من ؾم٤مئر ُمٜمف وُمٜمع واًمٜمٍما

إِٟمَّاَم ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اعم٤ًمضمد ُمـ رء ذم اًمٙمٗم٤مر ُمـ أطمد دظمقل ُم٤مًمؽ ويمره

يُمقَن َٟمَجٌس   شمٕمتديف جيقز ومال احلرام اعمًجد اهلل ومخص :طمزم اسمـ ىم٤مل أي٦م ﴾...اعْمنُْمِ

 .«ٟمص سمٖمػم همػمه إمم

 ؾم٤مئر ذم وم٠مضمروه أي٦م ذم اعمذيمقر سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ عمذهٌف ُم٤مًمؽ أت٤ٌمع واطمت٩م: ىمٚم٧م

 :اًم٘مرـمٌل وم٘م٤مل اعم٤ًمضمد

 احلرام اعمًجد ذم ظم٤مص٦م اعمنميملم ؾم٤مئر ذم قم٤مُم٦م أي٦م: اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل»

 ىم٤مل. «اعم٤ًمضمد ؾم٤مئر ذم واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ظمقلد وم٠مب٤مح همػمه دظمقل ُمـ يٛمٜمٕمقن وٓ

 :اًمٕمريب اسمـ

يُمقَن ٟمََجٌس ﴿: وضمؾ قمز ىمقًمف ٕن اًمٔم٤مهر قمغم ُمٜمف مجقد وهذا»  [18/  اًمتقسم٦م] ﴾إِٟمَّاَم اعْمنُْمِ

 :«اعمرام ٟمٞمؾ» ذم ظم٤من صديؼ ىم٤مل. «واًمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمنمك اًمٕمٚم٦م قمغم شمٜمٌٞمف

 ُمًجده ذم أث٤مل ـسم ًمثامُم٦م ط سمرسمٓمف ُمردود اًم٘مٞم٤مس هذا سم٠من قمٜمف وجي٤مب»

 .«ومٞمف صم٘مٞمػ وومد وإٟمزال

 أي٦م ٟمزول ىمٌؾ يم٤من سم٠منف ٟمٗمًف اًمٕمريب اسمـ قمٜمف أضم٤مب وم٘مد صمامُم٦م رسمط أُم٤م: ىمٚم٧م

 قمـ أضم٤مب هذا وسمٛمثؾ أي٦م ٟمزول ىمٌؾ يم٤من ٟمٗمًف اًمٕمريب اسمـ قمٜمف أضم٤مب هذا وسمٛمثؾ

 .ؾمٌؼ يمام اعمًجد ؾمٗمٞم٤من أيب دظمقل

 قمٜمف هلؿ ضمقاب ٓ قمٚمٞمٝمؿ ج٦مطم ًمٙم٤من إؾمٜم٤مده صح ومٚمق ومٞمف صم٘مٞمػ وومد ٟمزول وأُم٤م

 .اجلّم٤مص سمٙمر أيب قمـ ذيمره ؾمٌؼ يمام أي٦م ٟمزول سمٕمد يم٤من ٕنف

 يمام - قمٜمف ٟم٘مؾ طمزم وم٤مسمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ اًمٜم٘مؾ اظمتٚمػ وىمد: ىمٚم٧م

ين اًمٞمٝمقدي دظمقل ضمقاز - ؾمٌؼ  اعم٤ًمضمد ُمـ وهمػمه احلرام اعمًجد إمم وم٘مط واًمٜمٍما

. طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ «اًمٕمٛمدة» ذم واًمٕمٞمٜمل «إطمٙم٤مم» ذم اجلّم٤مص طمٙم٤مه ح٤م ُمقاومؼ وهق

 :اًمٕمٞمٜمل ىم٤مل

 ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ ضمٞمد سمًٜمد «ُمًٜمده» ذم أمحد رواه سمام واطمت٩م»
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 اًمٕمٝمد أهؾ إٓ ُمنمك هذا قم٤مُمٜم٤م سمٕمد هذا ُمًجدٟم٤م يدظمؾ ٓ»: ط اهلل رؾمقل

 .«.«وظمدُمٝمؿ

 ومتح» ومٗمل أجْم٤م كاعمنم دظمقل سمجقاز اًم٘مقل طمٜمٞمٗم٦م أيب إمم ٟمًٌقا  ه١مٓء وهمػم

 وقمـ ُمٓمٚم٘م٤م اجلقاز احلٜمٗمٞم٦م ومٕمـ ُمذاه٥م اعمًجد اعمنمك دظمقل وذم» :«اًم٤ٌمري

 ًممي٦م وهمػمه احلرام اعمًجد سملم اًمتٗمّمٞمؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وقمـ ُمٓمٚم٘م٤م اعمٜمع واعمزين اح٤مًمٙمٞم٦م

 أهؾ ُمـ ًمٞمس صمامُم٦م وم٢من قمٚمٞمف يرد اًم٤ٌمب وطمدي٨م ظم٤مص٦م ًمٚمٙمت٤ميب ي١مذن: وىمٞمؾ

 .«اًمٙمت٤مب

 اعمنمك إن: ىم٤مًمقا  وم٢مهنؿ احلٜمٗمٞم٦م وأُم٤م» :«اًم٤ٌمري ومٞمض» ذم ٤مُم اًمٜم٘مؾ هذا وي١ميد

 وم٠مؿمٙمٚم٧م «اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» ذم يمام وهمػمه احلرام اعمًجد يدظمؾ أن وًمف سمٜمجس ًمٞمس

 يمام أجْم٤م قمٜمدٟم٤م احلرام اعمًجد يدظمؾ ٓ أنف «اًمٙمٌػم اًمًػم» وذم: ىمٚم٧م. أي٦م قمٚمٞمٝمؿ

 .«قمٜمف اهلل ريض حمٛمد ٟمٞمػشمّم٤م آظمر ٕنف «اعمخت٤مر اًمدر» ذم واظمت٤مره اًمٜمص فم٤مهر هق

 ومٞمام سم٘مقًمف ذًمؽ وقمٚمؾ سم٤مظمتٞم٤مره «اًمٗمٞمض» ص٤مطم٥م اًمٙمِمٛمػمي اًمِمٞمخ سح صمؿ

 :اًمٙمت٤مب ُمـ ؾمٌؼ

 .«إئٛم٦م إمم وأىمرب سم٤مًم٘مرآن أوومؼ وم٢مٟمف»

 صمؿ قمٚمتف اإلُم٤مم سملم صمؿ. ]يّمح ومال طمٜمٞمٗم٦م أبق سمف اطمت٩م اًمذي ضم٤مسمر طمدي٨م وأُم٤م

: سم٤مسم٤من جل٤مُمٕمٝم٤م يم٤من: قمج٤ٌم سمدُمِمؼ أرى يمٜم٧م وًم٘مد» :اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل: «ًمٓمٞمٗم٦م» [:ىم٤مل

 قمٚمٞمٝم٤م يٛمِمقن ـمري٘م٤م جيٕمٚمقٟمف اًمٜم٤مس ويم٤من همريب وسم٤مب ضمػمون سم٤مب وهق ذىمل سم٤مب

 سمف يٛمر طمتك اًم٤ٌمب قمغم وىمػ اعمرور اراد إذا اًمذُمل ويم٤من ،طمقائجٝمؿ ذم يمٚمف هن٤مرهؿ

 ومٞمدظمؾ ٟمٕمؿ: ومٞم٘مقل ُمٕمؽ؟ أُمر أن زم اشم٠مذن ُمًٚمؿ ي٤م: اًمذُمل ًمف ومٞم٘مقل جمت٤مز ُمًٚمؿ

 ومٞم٘مقل ارضمع ارضمع: سمف ص٤مح اًم٘مٞمؿ رآه وم٢مذا - اًمذُم٦م أهؾ قمالُم٦م - اًمٖمٞم٤مر ٞمفوقمٚم ُمٕمف

 .«اًم٘مٞمؿ ومٞمؽميمف. ًمف أذٟم٧م أن٤م: اعمًٚمؿ ًمف

 أي٦م ذم «اعمنميملم» ًمٗمظ أن حت٘مٞمؼ ذم ىمٞمؿ سمح٨م اعم٘م٤مم هذا ذم طمزم وٓسمـ هذا

 ٞمفوم ح٤م ٟم٘مٚمف ُمـ سمد ومال اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ظمالوم٤م واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد يِمٛمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م
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 آظمر يمت٤مب ذم يقضمد ٓ ىمد مم٤م أي٤مت سمٕمض طمقل اًمِمٌٝم٤مت سمٕمض ودومع اًمٗمقائد ُمـ

 اعمنميملم سملم ومرق ىمد شمٕم٤ممم اهلل إن: ىم٤مل وم٢مٟمف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وأُم٤م» :اهلل رمحف وم٘م٤مل

يملَِم ﴿: شمٕم٤ممم وم٘م٤مل اًمٙمٗم٤مر ؾم٤مئر وسملم ـْ َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب َواعْمنُْمِ ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي ـِ اًمَّ مَلْ َيُٙم

لمَ ُمُ  ٤مسمِئلَِم َواًمٜمََّّم٤مَرى ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل [1/  اًمٌٞمٜم٦م] ﴾ٜمَٗمٙم  ـَ َه٤مُدوا َواًمّمَّ ِذي ـَ آَُمٜمُقا َواًمَّ ِذي إِنَّ اًمَّ

يُمقا إِنَّ اهلَل َيْٗمِّمُؾ سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ـَ َأْذَ ِذي  ُمـ هق واعمنمك: ىم٤مل [17/  احل٩م] ﴾َواعْمَُجقَس َواًمَّ

 .ذيٙم٤م ًمف جيٕمؾ مل ُمـ ٓ ذيٙم٤م هلل ضمٕمؾ

 .ذيمرٟم٤م ُم٤م همػم ًمف طمج٦م ٓ: طمزم اسمـ ىم٤مل

ومِٞمِٝماَم وَم٤ميمَِٝم٦ٌم َوَٟمْخٌؾ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل ٕن ومٞمٝمام ًمف طمج٦م ومال سم٤مٔيتلم شمٕمٚم٘مف وم٠مُم٤م

٤من ا ًمِٚمَّـِف َوَُممئَِٙمتِِف َوُرؾُمٚمِِف ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل اًمٗم٤ميمٝم٦م ُمـ واًمرُم٤من [78/  اًمرمحـ] ﴾َوُرُمَّ َُمـ يَم٤مَن قَمُدوًّ

يَؾ َوُِمٞمَٙم٤مَل  ِٞم لَم ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل اعمالئٙم٦م ُمـ ومه٤م [98/  رةاًمٌ٘م] ﴾َوضِمؼْمِ ـَ اًمٜمٌَّ َوإِْذ أظََمْذٟم٤َم ُِم

ـِ َُمْرَيؿَ  ك اسْم ًَ  ُمـ وه١مٓء [7/  إطمزاب] ﴾ُِمٞمث٤َمىمَُٝمْؿ َوُِمٜمَؽ َوُِمـ ٟمُّقٍح َوإسِْمَراِهٞمَؿ َوُُمقؾَمك َوقِمٞم

 .اًمٜمٌٞملم

 ٝمقداًمٞم سم٠من سمره٤من ي٠مت مل إن طمج٦م طمٜمٞمٗم٦م أبق سمف اطمت٩م ُم٤م يٙمقن يم٤من أنف إٓ

 إٓ رء قمغم ُمٕمٓمقف رء حيٛمؾ ٓ ٕنف ُمنميمقن واًمّم٤مسمئلم واعمجقس واًمٜمّم٤مرى

 :اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل ومٜم٘مقل. سمٕمْمف أو هق سم٠منف سمره٤من ي٠ميت طمتك همػمه أنف

 ومرق وىمد ُمنميمقن قمٜمده اعمجقس ٕن طمٜمٞمٗم٦م أبق أيتلم ًمٜمص خم٤مًمػ أول أن

 إطمدى شمٕم٤ممم اهلل سمٕمٓمػ فشمٕمٚم٘م ومٌٓمؾ اعمنميملم وسملم اعمجقس سملم اًمذيمر ذم شمٕم٤ممم اهلل

 .إظمرى قمغم اًمٓم٤مئٗمتلم

َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ ﴿: ىم٤مل ىمد شمٕم٤ممم اهلل وضمدٟم٤م صمؿ إِنَّ اهلَل َٓ َيْٖمِٗمُر َأن ُينْمَ

َـ َيَِم٤مء
ِ
 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء عمـ ُمٖمٗمقرا ًمٙم٤من ذيم٤م ًمٞمس يمٗمر هد يم٤من ومٚمق [78/  اًمٜم٤ًمء] ﴾عم

 .ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ٓ وهذا اًمنمك سمخالف

 ي٤م: رضمؾ ىم٤مل: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ إمم سم٢مؾمٜم٤مده ُمًٚمؿ ـمريؼ ُمـ طمزم اسمـ روى صمؿ

 صمؿ: ىم٤مل. ظمٚم٘مؽ وهق ٟمدا هلل شمدقمق أن: ىم٤مل اهلل؟ قمٜمد أيمؼم اًمذٟم٥م أي اهلل رؾمقل
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 .ُمٕمؽ يٓمٕمؿ أن خم٤موم٦م وًمدك شم٘متؾ أن: ىم٤مل أي؟

 :ىم٤مل سمٙمرة أيب قمـ سمًٜمده أجْم٤م ـمري٘مف وُمـ

ك صمالصم٤م اًمٙم٤ٌمئر؟ سم٠ميمؼم أنٌئٙمؿ أٓ» :وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل قمٜمد يمٜم٤م  سم٤مهلل اإلذا

 .«اًمزور ىمقل أو اًمزور وؿمٝم٤مدة اًمقاًمديـ وقم٘مقق

 :ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ أجْم٤م وقمٜمف

 سم٤مهلل اًمنمك»: ىم٤مل هـ؟ وُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٞمؾ. «اعمقسم٘م٤مت اًمًٌع اضمتٜمٌقا »

 اًمتقزمو اًمرسم٤م وأيمؾ اًمٞمتٞمؿ ُم٤مل وأيمؾ سم٤محلؼ إٓ اهلل طمرم اًمتل اًمٜمٗمس وىمتؾ واًمًحر

 .«اعم١مُمٜم٤مت اًمٖم٤مومالت اعمحّمٜم٤مت وىمذف اًمزطمػ يقم

 اًمٙم٤ٌمئر قمـ ظم٤مرضم٤م اًمٙمٗمر ذًمؽ ًمٙم٤من ذيم٤م ًمٞمس يمٗمر هد يم٤من ومٚمق: طمزم سمـ قمكم ىم٤مل

 يمٗمر يمؾ أن ومّمح ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ٓ وهذا ُمٜمف أقمٔمؿ اًمزور وؿمٝم٤مدة اًمقاًمديـ قم٘مقق وًمٙم٤من

 .واطمد ُمٕمٜمك غمقم شمٕم٤ممم اهلل أوىمٕمٝمام ذقمٞم٤من اؾمامن وأهنام يمٗمر ذك ويمؾ ذك

 :وضمٝملم ُمـ قمٚمٞمف ُمٜمت٘مْم٦م ومٝمل وم٘مط ذيٙم٤م هلل ضمٕمؾ ُمـ هق اعمنمك سم٠من طمجتف وأُم٤م

 ًمٞمًقا  إهنؿ: ي٘مقل وهق يمخٚم٘مف خيٚمؼ ذيٙم٤م هلل جيٕمٚمقن اًمٜمّم٤مرى أن: أطمدمه٤م

 .فم٤مهر شمٜم٤مىمض وهذا. ُمنميملم

 يزل مل واطمدا ظم٤مًم٘م٤م ًمف وأن يزل مل اًمٕم٤ممل سم٠من واًم٘م٤مئٚملم اًمؼمامه٦م أن: واًمث٤مين

 ذيٙم٤م شمٕم٤ممم هلل جيٕمٚمقن ٓ يمٚمٝمؿ - وسمزيغ واعمٖمػمة ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمٜمٌقة ٘م٤مئٚملمواًم

 .فم٤مهر شمٜم٤مىمض وهق. ُمنميمقن طمٜمٞمٗم٦م أيب قمٜمد وهؿ

 - اًمٚمٖم٦م ذم اًمتنميؽ اؾمؿ قمٚمٞمف وىمع ُم٤م إٓ اعمنمك يٙمـ مل أنف وهق: صم٤مًم٨م ووضمف

 سم٤مهلل ريمٗم ُمـ إٓ اًمٙمٗمر يٙمقن ٓ أن ًمقضم٥م - وم٘مط ذيٙم٤م شمٕم٤ممم اهلل ضمٕمؾ ُمـ وهق

 إٓ اًمٙمٗم٤مر يٙمقن ٓ أن هذا ُمـ ومٞمٚمزم جيحده ومل سمف أىمر ُمـ ٓ مجٚم٦م وأنٙمره شمٕم٤ممم

 يمٗم٤مرا اًمؼمامه٦م وٓ اعمجقس وٓ اًمٜمّم٤مرى وٓ اًمٞمٝمقد يٙمقن ٓ وأن وم٘مط اًمدهري٦م

 أو ،إرض فمٝمر قمغم ُمًٚمؿ وٓ هبذا ي٘مقل ٓ وهق ،شمٕم٤ممم سم٤مهلل ُم٘مرون يمٚمٝمؿ ٕهنؿ

 يمؾ وم٢مذ. اًمتٖمٓمٞم٦م: اًمٚمٖم٦م ذم اًمٙمٗمر وم٢من يم٤مومرا  ؿمٞمئ٤م همٓمك ُمـ يمؾ يٙمقن أن جي٥م يم٤من
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 ُمـ يمؾ قمغم اًمٚمٖم٦م ذم ُمقوققمٝمام قمـ شمٕم٤ممم اهلل ٟم٘مٚمٝمام اؾمامن أهنام صح وم٘مد سم٤مـمؾ هذا

 اًمٜمذارة سمٚمقغ سمٕمد ط اهلل ًمرؾمقل ُمٕم٤مٟمدا سم٢مٟمٙم٤مره يٙمقن اإلؾمالم ديـ ُمـ ؿمٞمئ٤م أنٙمر

 .«اًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم وسم٤مهلل. إًمٞمف

 اًمنمك سم٠من ي٘مقل ُمـ ٕن صقاسمف زم يتٌلم مل اًمث٤مًم٨م قضمفاًم ذم اعمذيمقر واإلًمزام: ىمٚم٧م

 اًمٜمّم٤مرى يمدظمقل إقمؿ ذم يدظمؾ إظمص أن اعمٕمٚمقم وُمـ ،ُمٜمف أظمص جيٕمٚمف اًمٙمٗمر همػم

 اًمّمح٤مسم٦م ؾمٚمػ ُمـ همػمه وقمٜمد اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم طمزم اسمـ قمٜمد اعمنميملم ذم واًمٞمٝمقد

يَم٤مِت ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم واًمت٤مسمٕملم ْ اعْمنُْمِ يَم٦ٍم  َوَٓ شَمٜمِٙمُحقا نْمِ ـ ُمُّ ١ْمُِمٜم٦ٌَم ظَمػْمٌ ُم  َـّ َوََُٕم٦ٌم ُمُّ طَمتَّك ُي١ْمُِم

يملَِم طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقاْ  ْ اعْمنُِمِ  .أي٦م [111/  اًمٌ٘مرة] ﴾َوًَمْق أقَْمَجٌَتُْٙمْؿ َوَٓ شُمٜمِٙمُحقا

م اشمٗم٤مىم٤م يمٗمر وم٘مد أذك ُمـ ومٙمؾ  اًمٕمٙمس ي٘مقل طمزم اسمـ أن همػم وارد همػم وم٤مإلًمزا

 شم١ميد ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل وإدًم٦م أذك وم٘مد اعمٙمٗمرات ُمـ ءسمٌم يمٗمر ُمـ يمؾ أن وهق أجْم٤م

 ؾمقرة ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف فم٤مهر إن سمؾ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ذًمؽ ي٤ٌميـ ُم٤م أقمٚمؿ وٓ ذًمؽ

٤م ﴿: اًمٙمٝمػ ـْ َأقْمٜم٤َمٍب َوطَمَٗمْٗمٜم٤َممُهَ ٤م ضَمٜمَّتلَْمِ ُِم ضُمَٚملْمِ ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ٕطََمِدمِهَ ثاًَل رَّ ْب هَلُؿ ُمَّ َواْضِ

وَمَ٘م٤مَل ًمَِّم٤مطِمٌِِف َوُهَق حُي٤َمِوُرُه ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم [11/  اًمٙمٝمػ] ﴾ٜمَُٝماَم َزْرقًم٤مسمِٜمَْخٍؾ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم سَمٞمْ 

ُـّ َأن شَمٌِٞمَد َهِذِه  * َأن٤َم َأيْمثَُر ُِمٜمَؽ َُم٤مًٓ َوَأقَمزُّ َٟمَٗمًرا  ِف ىَم٤مَل َُم٤م َأفُم
ًِ ٜمَْٗم َوَدظَمَؾ ضَمٜمَّتَُف َوُهَق فَم٤ممِلٌ ًم 

٤مقَم٦َم ىَم٤م * َأبًَدا ًَّ ُـّ اًم ٤ًٌمَوَُم٤م َأفُم ٜمَْٝم٤م ُُمٜمَ٘مَٚم ِددتُّ إمَِم َريب  ٕضَِمَدنَّ ظَمػْمًا ُم  ىَم٤مَل ًَمُف  * ئَِٛم٦ًم َوًَمئِـ رُّ

اَك َرضُمالً   * َص٤مطِمٌُُف َوُهَق حُي٤َمِوُرُه َأيَمَٗمْرَت سم٤ِمًمَِّذي ظَمَٚمَ٘مَؽ ُِمـ شُمَراٍب صُمؿَّ ُِمـ ٟمُّْٓمَٗم٦ٍم صُمؿَّ ؾَمقَّ

ُك سمَِريب   : شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم [18 - 17/  اًمٙمٝمػ] أي٤مت ﴾ َأطَمًداًمَِّٙمٜم٤َّم ُهَق اهلُل َريب  َوَٓ ُأْذِ

ٞمِْف قَمغَم َُم٤م َأنَٗمَؼ ومِٞمَٝم٤م َوِهَل ظَم٤مِوَي٦ٌم قَمغَم قُمُروؿِمَٝم٤م َوَيُ٘مقُل ﴿ َوُأطِمٞمَط سمِثََٛمِرِه وَم٠َمْصٌََح ُيَ٘مٚم ٥ُم يَمٗمَّ

ْك سمَِريب  َأطَمًدا  [71/  اًمٙمٝمػ] ﴾َي٤م ًَمٞمَْتٜمِل مَلْ ُأْذِ
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 سمف أذك أنف واحلنم اًمٌٕم٨م أنٙمر اًمذي اًمرضمؾ هذا قمغم ؾمٌح٤مٟمف أـمٚمؼ وم٘مد

 ذيمر ُم٤م همػم اًمٙمٗمر ُمـ قمٜمف حيؽ مل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف أي٤مت ؾمٞم٤مق ُمـ اًمٔم٤مهر هق هذا. شمٕم٤ممم

ْك سمَِريب  َأطَمًدا﴿: سم٘مقًمف وضمٜمتٞمف سمثٛمره طمؾ ُم٤م رأى طملم ٟمدُمف طمٙمك صمؿ  ﴾َي٤م ًَمٞمَْتٜمِل مَلْ ُأْذِ

 أن إمم ُمٜمف ُمّمػم اًمٌٕم٨م ضمحقده أن وضمٝمف وًمٕمؾ اعمذيمقر اًمٙمٗمر قمغم اًمنمك وم٠مـمٚمؼ

 وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف قمجزه وُمـ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمرب شمٕمجٞمز وهق قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ شمٕم٤ممم اهلل

ك ومٝمق سمخٚم٘مف ؿمٌٝمف  .أقمٚمؿ واهلل. سمٜمحقه اًم٘مرـمٌل ذيمره يمذا. «إذا

 ([.1/779)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 لٓحاجة الدابة إدخال ادساجد وباحات ون

 اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف ًمٚمح٤مضم٦م اًمداسم٦م إدظم٤مل » [:اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ىم٤مل يمام ٟم٤مىمتف قمغم ـم٤مئٗم٤م احلرام اعمًجد دظمؾ واًمًالم

 ًمػماه واعمروة اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م راطمٚمتف قمغم اًمقداع طمج٦م ذم ط اًمٜمٌل ـم٤مف»: قمٜمف

 .«همِمقه اًمٜم٤مس إن[ ف] وي٠ًمخقه وًمٞمنمف اًمٜم٤مس

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف احلدي٨م

 اًمريمـ يًتٚمؿ سمٕمػم قمغم اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمقداع طمج٦م ذم ط اهلل رؾمقل ـم٤مف

 :ُمًٚمؿ زاد. سمٛمحجٜمف

 .اًمٜم٤مس قمٜمف ييب أن يمراهٞم٦م

 رايم٦ٌم ـمقاومٝم٤م ذم ؾمٚمٛم٦م أم قمـ اًم٤ٌمب وذم. اًمٓمٗمٞمؾ أيب طمدي٨م ُمـ وأظمر

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن «احل٩م» ذم وؾمٞم٠متٞم٤من

 :ب «اًمّمالة يمت٤مب» ذم ؾمٚمٛم٦م أم حلدي٨م اًمٌخ٤مري شمرضمؿ وىمد

 .«ًمٕمٚم٦م اعمًجد ذم اًمٌٕمػم إدظم٤مل ٤مبسم»

 .احل٤مضم٦م: أي



 ُم٤ٌمطم٤مت اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 :سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 إمم اطمتٞم٩م إذا اعمًجد حلٛمٝم٤م ي١ميمؾ اًمتل اًمدواب دظمقل ضمقاز احلدي٨م هذا ذم»

 احلدي٨م ذم ًمٞمس سم٠منف وشمٕم٘م٥م. اًمدواب ُمـ همػمه٤م سمخالف يٜمجًف ٓ سمقهل٤م ٕن ذًمؽ

 خيِمك ومحٞم٨م دُمفوقم اًمتٚمقي٨م قمغم دائر ذًمؽ سمؾ احل٤مضم٦م ُمع اجلقاز قمدم قمغم دًٓم٦م

 .«اًمدظمقل يٛمتٜمع اًمتٚمقي٨م

 :سم٘مقًمف «ذطمف» ذم اًمٕمٞمٜمل واقمؽموف

 أن قمغم يدل ٓ «ؾمٚمٛم٦م أم يٕمٜمل» رايم٦ٌم وأن٧م ـمقذم»: ط ىمقًمف ٕن ٟمٔمر وومٞمف»

. اًميورة قمٜمد ُمٓمٚم٘م٤م اجلقاز قمغم يدل فم٤مهره سمؾ اًمتٚمقي٨م ُمع دائران وقمدُمف اجلقاز

. ؾم٤مئرة وهل اًمتٚمقي٨م ُمـ حيذر ُم٤م ُمٜمٝم٤م ومٞم١مُمـ ُمٕمٚمٛم٦م ُمدرسم٦م يم٤مٟم٧م ٟم٤مىمتف إن: وىمٞمؾ

 اًمتل اًمٜم٤مىم٦م ذم ي٘م٤مل ُم٤م ًمٙمـ ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ٟم٤مىم٦م ذم هذا ؾمٚمٛمٜم٤م: ىمٚم٧م

: ًمف ىمٞمؾ. ط اًمٜمٌل ٟم٤مىم٦م يم٤مٟم٧م إهن٤م: ىمٞمؾ وًمئـ ـم٤مئٗم٦م؟ وهل ؾمٚمٛم٦م أم قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م

 .«سم٤مًمدًمٞمؾ ذًمؽ سمٞم٤من إمم حيت٤مج

 ([.1/787)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 فٗه الوضوء ادساجد وباحات ون

 ذم شمقو٠م ط اهلل رؾمقل إن» ف اًمقوقء » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 [.طمًـ إؾمٜم٤مده.]«اعمًجد

 .وُمًٚمؿ أمحد أظمرضمف.اعمًجد فمٝمر قمغم شمقو٠م هريرة أب٤م أن صح وىمد

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل اعمًجد ذم اًمقوقء ضمقاز احلدي٨م وذم

 .«أطمدا سمف ي١مذ مل ُم٤م ضمقازه قمغم اًمٕمٚمامء إمج٤مع اعمٜمذر اسمـ ٟم٘مؾ وىمد»

 :«اًمت٘مري٥م ذح» ذم اًمٕمراىمل وىم٤مل: ىمٚم٧م

 وؾمحٜمقن ُم٤مًمؽ قمـ وطمٙمك اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمـ ضمقازه سمٓم٤مل اسمـ وطمٙمك»

 .«ًمٚمٛمًجد شمٜمزهي٤م يمراهتف



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٤ٌمطم٤مت اعم٤ًمضمد

 

157 

 .قمٚمٞمٝمام طمج٦م واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 اًمتل اعم٤ًمضمد أيمثر ذم اًمٞمقم اًمقاىمع هق يمام ذقم٤م خيؾ ُم٤م سمف ي٘مؽمن ٓ أن جي٥م ٟمٕمؿ

 ُمـ اح٤مء اٟمدوم٤مع أثر ُمـ اًمِمديد اًمّمقت ُمـ يًٛمع ح٤م اًمٗمٞمج٦م ُم٤مء إًمٞمٝم٤م ضمر

 ،ومٞمف اعمّمٚملم قمغم وشمِمقيش وقو٤مء ُمٜمف حيّمؾ مم٤م سم٤مًمٌالط واصٓمداُمف «احلٜمٗمٞم٤مت»

 ٓ اعم٤ًمضمد سمجٜم٥م حمّمقر ُمٙم٤من ذم اعمٞمْم٠مة ضمٕمؾ اًميوري ُمـ أنف ٟمرى وًمذًمؽ

 .وهمػمه احلٛمٞمدي٦م ؾمقق دم٤مه «سم٤مؿم٤م قمٞمز» ضم٤مُمع ذم إُمر هق يمام داظمٚمف

 ([.1/788)اعمًتٓم٤مب راًمثٛم] 

 والَٓم الّرآن لدراشة والتحٓق االجتامع ادساجد وباحات ون

 واًمٕمٚمؿ اًم٘مرآن ًمدراؾم٦م واًمتحٚمؼ آضمتامع» :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 إمم اصمٜم٤من وم٠مىمٌؾ ٟمٗمر صمالصم٦م أىمٌؾ إذ ُمٕمف واًمٜم٤مس اعمًجد ذم ضم٤مًمس هق سمٞمٜمام :حلدي٨م

 أطمدمه٤م وم٠مُم٤م[ ؾمٚمام ط اهلل رؾمقل قمغم وىمٗم٤م ومٚمام] واطمد وذه٥م ط اهلل رؾمقل

 وم٠مدسمر اًمث٤مًم٨م وأُم٤م ظمٚمٗمٝمؿ ومجٚمس أظمر وأُم٤م ومٞمٝم٤م ومجٚمس احلٚم٘م٦م ذم ومرضم٦م ومرأى

 ي٤م سمغم: ىم٤مًمقا ] «اًمثالصم٦م؟ اًمٜمٗمر قمـ أظمؼميمؿ أٓ» :ىم٤مل ط اهلل رؾمقل ومرغ ومٚمام. ذاه٤ٌم

 :[ىم٤مل اهلل رؾمقل

 ،ُمٜمف اهلل تحٞم٤موم٤مؾم وم٤مؾمتحٞم٤م أظمر وأُم٤م ،اهلل ومآواه اهلل إمم وم٠موى أطمدهؿ أُم٤م»

 .«قمٜمف اهلل وم٠مقمرض وم٠مقمرض أظمر وأُم٤م

 .قمٜمف اهلل ريض اًمٚمٞمثل واىمد أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .وُمًٚمؿ – رواي٦م ذم ًمف واًمًٞم٤مق - اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :احلدي٨م ذح ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 ،ًمٚمٜم٤مس فم٤مهر سم٤مرز ُمقوع ذم وهمػمهؿ ٕصح٤مسمف اًمٕم٤ممل ضمٚمقس اؾمتح٤ٌمب ومٞمف»

 ذم واًمذيمر اًمٕمٚمؿ طمٚمؼ ضمقاز وومٞمف ،واخلػم ٕمٚمؿاًم ومٞمذايمرهؿ ،أومْمؾ واعمًجد
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 همػم ُمـ قمٜمٝم٤م آٟمٍماف ويمراه٦م أهٚمٝم٤م وجم٤مًم٦ًم دظمقهل٤م واؾمتح٤ٌمب ،اعمًجد

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «إًمخ ...قمذر

 :ىم٤مل ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ رواه ُم٤م وأُم٤م»

 ومال. «قمزيـ أرايمؿ زم ُم٤م»: وم٘م٤مل طمٚمؼ وهؿ اعمًجد ط اهلل رؾمقل دظمؾ

 سمخالف ُمٜمٗمٕم٦م وٓ ومٞمف وم٤مئدة ٓ ُم٤م قمغم حتٚم٘مٝمؿ يمره إٟمام ٕنف هذا وسملم سمٞمٜمف ُمٕم٤مرو٦م

 .«ُمٜمف واًمتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ًمًامع يم٤من وم٢مٟمف طمقًمف حتٚم٘مٝمؿ

 إٟمام سمؾ ُمٓمٚم٘م٤م حتٚم٘مٝمؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إٟمٙم٤مره ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م هذا: ىمٚم٧م

 :اًمٜمقوي ىم٤مل. «قمزيـ»: ىمقًمف ُمٕمٜمك هق وهذا طمٚم٘م٤م طمٚم٘م٤م شمٗمرىمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ أنٙمر

 قمـ اًمٜمٝمل ُمٕمٜم٤مه قمزة اًمقاطمدة اًمزاي سمتخٗمٞمػ وهق مج٤مقم٦م مج٤مقم٦م ىملمُمتٗمر: أي»

 .«سم٤مٓضمتامع وإُمر اًمتٗمرق

 روى صمؿ إقمٛمش ـمريؼ ُمـ احلدي٨م أظمرج داود أب٤م أن ذًمؽ وي١ميد: ىمٚم٧م

 :ىم٤مل أنف قمٜمف ذًمؽ قم٘م٥م

 .«اجلامقم٦م حي٥م يم٠منف»

 .إجي٤مسم٤م وٓ ؾمٚم٤ٌم ٓ سم٤مًمتحٚمؼ ًمف قمالىم٦م ٓ إذن وم٤محلدي٨م

 اهلل ٟمذيمر ضمٚمًٜم٤م: ىم٤مًمقا  «أضمٚمًٙمؿ؟ ُم٤م»: وم٘م٤مل أصح٤مسم٦م ُمـ طمٚم٘م٦م قمغم ظمرج» و»

 ُم٤م آخٚمف»: ىم٤مل قمٚمٞمٜم٤م «سمؽ»: ًمٗمظ وذم» سمف وُمـ ًمإلؾمالم هداٟم٤م ُم٤م قمغم وٟمحٛمده

 :ىم٤مل. ذاك إٓ أضمٚمًٜم٤م ُم٤م واهلل: ىم٤مًمقا  «ذاك؟ إٓ أضمٚمًؽ

 سمٙمؿ ي٤ٌمهل اهلل أن: وم٠مظمؼمين ضمؼميؾ أت٤مين وًمٙمٜمف ًمٙمؿ هتٛم٦م أؾمتحٚمٗمٙمؿ مل إين أُم٤م»

 .«ئٙم٦ماعمال

 .ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .- ًمف واًمًٞم٤مق - ُمًٚمؿ أظمرضمف

 «جيتٛمٕمقن ىمقم ُمـ ُم٤م»: ًمٗمظ وذم» ىمقم اضمتٛمع ُم٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل»
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 إٓ سمٞمٜمٝمؿ ويتدراؾمقٟمف اهلل يمت٤مب[ ويتٕمٚمٛمقن] يتٚمقن شمٕم٤ممم اهلل سمٞمقت ُمـ سمٞم٧م ذم

 .«قمٜمده ومٞمٛمـ اهلل وذيمرهؿ اعمالئٙم٦م وطمٗمتٝمؿ اًمرمح٦م وهمِمٞمتٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ ٟمزًم٧م

 .هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 وٕمٞمػ وهق قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض اظمت٤مره اًمذي وهق اًمرمح٦م هٜم٤م سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م اعمراد ىمٞمؾ»

 ًمٗمْمؾ دًمٞمؾ هذا وذم. أطمًـ وهق واًمقىم٤مر اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م وىمٞمؾ. قمٚمٞمف اًمرمح٦م ًمٕمٓمػ

: ُم٤مًمؽ وىم٤مل اجلٛمٝمقر وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م وهق اعمًجد ذم ًم٘مرآنا شمالوة قمغم آضمتامع

 .«أصح٤مسمف سمٕمض وشم٠موًمف. يٙمره

 ظم٤مًمػ ُم٤م آضمتامع ُمـ ُم٤مًمؽ يمره اًمذي أن هق إًمٞمف اعمِم٤مر اًمت٠مويؾ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 مل سمدقم٦م وم٢مٟمف واطمد سمّمقت اًم٘مراءة قمغم يم٤مٓضمتامع ومٞمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف

 ط اًمٜمٌل يم٤من وىمد ،اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد ـقم وٓ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف شمٜم٘مؾ

 إين»: وىم٤مل قمٚمٞمف ي٘مرأ  ُمًٕمقد اسمـ يم٤من يمام ىمراءشمف ًمٞمًٛمع اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُمـ ي٠مُمر أطمٞم٤مٟم٤م

 وهؿ أصح٤مسمف وقمغم قمٚمٞمف ي٘مرأ  ُمـ ي٠مُمر قمٛمر ويم٤من «همػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن أطم٥م

 ذم رضم٥م اسمـ احل٤مومظ رواه. قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم ي٠مُمر وشم٤مرة ُمقؾمك أب٤م ي٠مُمر ومت٤مرة يًتٛمٕمقن

 :ىم٤مل صمؿ «واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ٤مُمعضم»

 اًمٌٍمة وأهؾ ُمٙم٦م وأهؾ محص وأهؾ دُمِمؼ أهؾ رأى أنف طمرب وذيمر»

 مجٚم٦م يمٚمٝمؿ اًم٘مرآن ي٘مرؤون اًمِم٤مم أهؾ وًمٙمـ ،اًمّمٌح صالة سمٕمد اًم٘مرآن قمغم جيتٛمٕمقن

 أطمدهؿ ومٞم٘مرأ  جيتٛمٕمقن اًمٌٍمة وأهؾ ُمٙم٦م وأهؾ ،قم٤مًمٞم٦م سم٠مصقات واطمدة ؾمقرة ُمـ

 ويمؾ: طمرب ىم٤مل يٗمرهمقا  طمتك آي٤مت قمنم آظمر أ ي٘مر صمؿ يٜمّمتقن واًمٜم٤مس آي٤مت قمنم

 .«اًمِم٤مم أهؾ قمغم ذًمؽ ُم٤مًمؽ أنٙمر وىمد. مجٞمؾ طمًـ ذًمؽ

 .ؾمٌؼ يمام اًمًٜم٦م عمخ٤مًمٗمتف شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ هق ُم٤مًمؽ أنٙمره اًمذي وهذا: ىمٚم٧م
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 .«اعمٜم٤مهل» ذم ؾمٌؼ يمام ظم٤مص٦م اجلٛمٕم٦م صالة ىمٌؾ جيقز ٓ ذًمؽ أن همػم»

 ([.1/789)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 إذا شٗام وال أحٗا٘ا احلسن الىَر إ٘ىاد ادساجد باحاتو ون

 اإلشالم عن الذب دم كان

 يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ أطمٞم٤مٟم٤م احلًـ اًمِمٕمر إٟمِم٤مد » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 حل٤ًمن يْمع ط اهلل رؾمقل يم٤من» وم٘مد اجلٝم٤مد ُمـ طمٞمٜمئذ وم٢مٟمف اإلؾمالم قمـ اًمذب ذم

 قمٜمف يٜم٤مومح»: ًمٗمظ وذم» ط اهلل رؾمقل قمـ ريٗم٤مظم ىم٤مئام قمٚمٞمف ي٘مقم اعمًجد ذم ُمٜمؼما 

 إن»: ط اهلل رؾمقل وي٘مقل «ط اهلل رؾمقل ذم ىم٤مل ُمـ هيجق: آظمر وذم «سم٤مًمِمٕمر

 .«ط اهلل رؾمقل قمـ وم٤مظمر أو ٟم٤مومح ُم٤م اًم٘مدس سمروح طم٤ًمن ي١ميد[ ل] اهلل

 [.صحٞمح.]قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 ومٚمحظ] اعمًجد ذم[ ِمٕمراًم] يٜمِمد وهق سمح٤ًمن قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ُمر» وىمد»

 ظمػم هق ُمـ وومٞمف أنِمد يمٜم٧م[: - هريرة أبق ومٞمٝمؿ طمٚم٘م٦م ذم -: ]ىم٤مل[ ُمف: وم٘م٤مل[ ]إًمٞمف

 قمٜمل أضم٥م»: ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: وم٘م٤مل هريرة أيب إمم اًمتٗم٧م صمؿ] ُمٜمؽ

 رؾمقل يريد أنف يٕمرف وهق قمٛمر وم٤مٟمٍمف[ ]ٟمٕمؿ: ىم٤مل ؟«اًم٘مدس سمروح أجده مهللا

 .«[ط اهلل

 .وُمًٚمؿ ًمٌخ٤مريا أظمرضمف احلدي٨م

 ٟمٗمز واًمذي وًم٤ًمٟمف سمًٞمٗمف جي٤مهد اعم١مُمـ إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد»

 [.صحٞمح.]«اًمٜمٌؾ ٟمْمح سمف شمرُمقهنؿ ُم٤م ًمٙم٠من سمٞمده

 :سم٘مقًمف اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ وىمد اعمًجد ذم احلًـ اًمِمٕمر ضمقاز: طم٤ًمن طمدي٨م وذم

 .«اعمًجد ذم احلًـ اًمِمٕمر إٟمِم٤مد ذم اًمرظمّم٦م»

 .اًمٕمٚمامء ُمـ ةاًمٙمثر ذه٥م هذا وإمم
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 ىم٤مل وىمد «7» وم٘مرة «اعمٜم٤مهل» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام قمٜمف ومٛمٜمٝمل إؿمٕم٤مر شمٜم٤مؿمد وأُم٤م

 :اًمٌٞمٝم٘مل

 وأهٚمف اإلؾمالم قمـ اًمذب ذم طم٤ًمن ي٘مقل يم٤من ُم٤م ُمثؾ سم٢مٟمِم٤مد ٟمرى ٓ وٟمحـ»

 وهمػمه٤م اجل٤مهٚمٞم٦م أؿمٕم٤مر شمٜم٤مؿمد ذم ورد إول واحلدي٨م ،همػمه ذم وٓ اعمًجد ذم سم٠مؾم٤م

 .«اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. جدسم٤معمً يٚمٞمؼ ٓ مم٤م

 ([.1/797)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 لٓحاجة وغره لٓٔريض اخلٗٔة ٘يب ادساجد وباحات ون

 ًمٚمح٤مضم٦م وهمػمه ًمٚمٛمريض اخلٞمٛم٦م ٟمّم٥م » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 ُمـ رضمؾ رُم٤مه] اخلٜمدق يقم[ ُمٕم٤مذ اسمـ] ؾمٕمد أصٞم٥م»: قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 ذم ظمٞمٛم٦م ط اًمٜمٌل قمٚمٞمف وميب إيمحؾ ذم[ ٦ماًمٕمرىم سمـ طم٤ٌمن: ًمف ي٘م٤مل ىمريش

 همٗم٤مر سمٜمل ُمـ ظمٞمٛم٦م[ ُمٕمف] اعمًجد وذم - يرقمٝمؿ ومٚمؿ] ىمري٥م ُمـ يٕمقده[ ل] اعمًجد

 وم٢مذا ىمٌٚمٙمؿ؟ ُمـ ي٠متٞمٜم٤م اًمذي هذا ُم٤م اخلٞمٛم٦م أهؾ ي٤م: وم٘م٤مًمقا  إًمٞمٝمؿ يًٞمؾ اًمدم إٓ -

 .«[قمٜمٝم٤م ُم٤مت دُم٤م ضمرطمف يٖمذو ؾمٕمد

 .ُمًٚمؿو - ًمف واًمًٞم٤مق - اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م

 :ـسم اًمٌخ٤مري ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «وهمػمهؿ ًمٚمٛمرى اعمًجد ذم اخلٞمٛم٦م سم٤مب»

 :«اًمٕمٛمدة» وذم. «ذًمؽ ضمقاز: أي»

 ذح» وذم. «سمف ُمؽمضمؿ واًم٤ٌمب ًمٚمٕمذر اعمًجد ؾمٙمٜمك ضمقاز ومٞمف: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل»

 وذم «ضمرحي٤م يم٤من وإن ومٞمف اعمريض ُمٙم٨م وضمقاز اعمًجد ذم اًمٜمقم ضمقاز ومٞمف» :«ُمًٚمؿ

 :«إوـم٤مر ٟمٞمؾ»

 ُمٔمٜم٦م ذًمؽ ذم يم٤من وإن اعمًجد ذم اعمريض شمرك ضمقاز قمغم يدل واحلدي٨م»
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 .«اعمًجد سمف يتٜمجس ُمٜمف رء خلروج

 قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م» رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم ذم يٕمتٙمػ اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من» وىمد»

 أن ُمرة أراد وإٟمف] يدظمٚمف صمؿ اًمّمٌح ومٞمّمكم ظم٤ٌمء ًمف أضب ومٙمٜم٧م: قمٜمف اهلل ريض

 أن قم٤مئِم٦م وم٤مؾمت٠مذٟمتف[ ]وميب سمٌٜم٤مئف وم٠مُمر رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم ذم يٕمتٙمػ

 رؾمقل] هل٤م شمًت٠مذن أن قم٤مئِم٦م طمٗمّم٦م وؾم٠مخ٧م] ،[ىم٦ٌم ومٞمف وميسم٧م هل٤م وم٤مذن شمٕمتٙمػ

 ضسم٧م ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م رأتف ومٚمام ،[وميب سمٌٜم٤مئٝم٤م وم٠مُمرت[ ]ومٗمٕمٚم٧م[ ط اهلل

ة ويم٤مٟم٧م] آظمر ظم٤ٌمء  ومٚمام» :ًمٗمظ وذم» ط اهلل رؾمقل أصٌح ومٚمام ،[همٞمقرا اُمرأ

 رأى «[يٕمتٙمػ أن أراد اًمذي اعمٙم٤من إمم] «اًمٖمداة ُمـ ط اهلل رؾمقل اٟمٍمف

 آخؼم»: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل[ وزيٜم٥م وطمٗمّم٦م قم٤مئِم٦م سمٜم٤مء: ىم٤مًمقا ] ؟«هذا ُم٤م»: وم٘م٤مل إظمٌٞم٦م

 قمغم محٚمٝمـ ُم٤م: أظمرى وذم «سمٛمٕمتٙمػ أن٤م ُم٤م هبذا؟ أردن آخؼم»: رواي٦م وذم» هبـ؟ نشمرد

 أزواضمف وأُمر وم٘مقض سمٌٜم٤مئف وم٠مُمر»: ًمٗمظ وذم ٜمزقم٧موم أراه٤م ومال اٟمزقمقه٤م آخؼم؟ هذا؟

 .«ؿمقال ُمـ قمنما  اقمتٙمػ صمؿ اًمِمٝمر ذًمؽ ذم آقمتٙم٤مف ومؽمك «وم٘مقو٧م سم٠مبٜمٞمتٝمـ

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م

 :سم٘مقًمف إول ًمٚمحدي٨م شمرضمؿ يمام اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 .«اعمًجد ذم إظمٌٞم٦م ضب ضمقاز وُمٜمف» :احل٤مومظ وىم٤مل. «اعم٤ًمضمد ذم اخل٤ٌمء ضب»

 ([.1/798)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 آالت ون و٘حوها باحلراب الَٓب ادساجد وباحات ون

 احلرب

 احلرب آٓت ُمـ وٟمحقه٤م سم٤محلراب اًمٚمٕم٥م » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 قمٜمف اهلل ريض قمٛمر دظمؾ» وم٘مد ًمٚمجٝم٤مد واًمت٘مقي اًم٘مت٤مل قمغم اًمتدرب ُمـ ومٞمف ح٤م

 احلّم٤ٌمء إمم وم٠مهقى: رواي٦م وذم» قمٛمر هؿومزضمر[ اعمًجد ذم] يٚمٕمٌقن واحلٌِم٦م
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 .«[أرومدة سمٜمق هؿ وم٢مٟمام] قمٛمر ي٤م دقمٝمؿ»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل «هب٤م حيّمٌٝمؿ

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب رواة ُمـ احلدي٨م

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

ٟم٦م أيب قمٜمد وهل وأمحد ًمٚمٜم٤ًمئل وإظمرى ُمًٚمام إٓ ًمٚمجٛمٞمع  ذم ايْم٤م قمقا

 :وىم٤مل «107/ 1» «اًمٗمتح» ذم يمام «صحٞمحف»

 .«قمٚمٞمٝمؿ إٟمٙم٤مر ومال اعم٤ٌمطم٦م إُمقر ُمـ وهق وـمري٘متٝمؿ ؿم٠مهنؿ هذا أن يٕمٜمل يم٠منف»

 :وهق قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م رواي٦م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م

 ذم سمحراهبؿ يٚمٕمٌقن واحلٌِم٦م] ط ومدقم٤مين»: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م»

[ ٟمٕمؿ: وم٘مٚم٧م إًمٞمٝمؿ؟ شمٜمٔمري أن أتحٌلم محػماء ي٤م: زم وم٘م٤مل[ ]قمٞمد يقم ذم[ ]اعمًجد

 قم٤مشم٘مف قمغم ذىمٜمل ومقوٕم٧م ،[إًمٞمٝمؿ ٕنٔمر ُمٜمٙمٌٞمف زم ومٓم٠مـم٠م[ ]وراءه وم٠مىم٤مُمٜمل]

 أذٟمف سملم ُمـ»: رواي٦م وذم» ُمٜمٙمٌٞمف ومقق ُمـ ومٜمٔمرت ،[ظمده إمم وضمٝمل وأؾمٜمدت

 اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م: يقُمئذ ىمقهلؿ وُمـ: ىم٤مًم٧م[ ]أرومدة سمٜمل ي٤م دوٟمٙمؿ: ي٘مقل وهق] «وقم٤مشم٘مف

: ىم٤مل ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م طمًٌؽ؟: ىم٤مل ُمٚمٚم٧م اإذ طمتك»: رواي٦م وذم» «ؿمٌٕم٧م طمتك[ ـمٞم٤ٌم

 شمٕمجؾ ٓ: ىمٚم٧م طمًٌؽ: ىم٤مل صمؿ زم وم٘م٤مم شمٕمجؾ ٓ: ىمٚم٧م: أظمرى وذم «وم٤مذهٌل

 ُمٜمف وُمٙم٤مين زم ُم٘م٤مُمف اًمٜم٤ًمء يٌٚمغ أن أطم٧ٌٌم وًمٙمـ إًمٞمٝمؿ اًمٜمٔمر طم٥م يب وُم٤م: ىم٤مًم٧م

 قمغم احلريّم٦م اًمًـ احلديث٦م[ اًمٕمرسم٦م] اجل٤مري٦م ىمدر وم٤مىمدروا[ ]ضم٤مري٦م وأن٤م]

 [.صحٞمح.]«[اًمٚمٝمق

 :سم٘مقًمف اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ احلدي٨مو

 ذح ذم احل٤مومظ وىم٤مل. «ذًمؽ إمم اًمٜم٤ًمء وٟمٔمر اًمٕمٞمد يقم اعمًجد ذم اًمٚمٕم٥م»

 :«اعمًجد ذم يٚمٕمٌقن واحلٌِم٦م»: ىمقًمف

 اًمٚمٕم٥م أن: اًمٚمخٛمل احلًـ أيب قمـ اًمتلم اسمـ وطمٙمك ،اعمًجد ذم ذًمؽ ضمقاز ومٞمف

ذِم سُمٞمُقٍت َأذَِن ﴿: شمٕم٤ممم فوم٘مقًم اًم٘مرآن أُم٤م: واًمًٜم٦م سم٤مًم٘مرآن ُمٜمًقخ اعمًجد ذم سم٤محلراب

 صٌٞم٤مٟمٙمؿ ُم٤ًمضمديمؿ ضمٜمٌقا »: ومحدي٨م اًمًٜم٦م وأُم٤م [17/  اًمٜمقر] ﴾اهلُل َأن شُمْروَمعَ 



 ُم٤ٌمطم٤مت اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ادقم٤مه سمام شمٍميح أي٦م ذم وٓ ومٞمف وًمٞمس وٕمٞمػ احلدي٨م سم٠من وشمٕم٘م٥م. «وجم٤مٟمٞمٜمٙمؿ

 يم٤من ًمٕمٌٝمؿ أن ُم٤مًمؽ قمـ اح٤مًمٙمٞم٦م سمٕمض وطمٙمك. اًمٜمًخ ومٞمث٧ٌم اًمت٤مريخ قمرف وٓ

 ُم٤م ظمالف وم٢مٟمف ُم٤مًمؽ قمـ يث٧ٌم ٓ وهذا. اعمًجد ذم قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧مو اعمًجد ظم٤مرج

 اعمًجد ذم ًمٕمٌٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ أنٙمر قمٛمر أن سمٕمْمٝم٤م وذم ،احلدي٨م هذا ـمرق ذم سمف سح

 شمدري٥م ومٞمف سمؾ جمردا ًمٕم٤ٌم ًمٞمس سم٤محلراب واًمٚمٕم٥م. «دقمٝمؿ»: ط اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل

 ُمقوقع اعمًجد: اعمٝمٚم٥م وىم٤مل ًمٚمٕمدو وآؾمتٕمداد احلروب ُمقاىمع قمغم اًمِمجٕم٤من

 .«ومٞمف ضم٤مز وأهٚمف اًمديـ ُمٜمٗمٕم٦م جيٛمع إقمامل ُمـ يم٤من ومام اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُٕمر

 إن احلؼ هق وهذا. قم٤مُم٦م ُمّمٚمح٦م ومٞمف سمام اعمًجد ذم اجل٤مئز اًمٚمٕم٥م شم٘مٞمٞمد ومٞمف وهذا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء

 هيقد ًمتٕمٚمؿ»: شم٘مدم اًمذي سم٤مًمٚمٗمظ «اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ذًمؽ شمٕم٘م٥م وىمد

 :وم٘م٤مل إًمخ «...ومًح٦م ديٜمٜم٤م ذم أن

 ورد طمٞم٨م ومٞم٘مر ًمٖمػمهؿ يٖمتٗمر ٓ ُم٤م ًمٚمحٌش يٖمتٗمر أنف اًمٓمؼمي ىمقل يدومع وهذا»

 اًمِمجٕم٤من شمدري٥م ومٞمف سمؾ جمردا ًمٕم٤ٌم ًمٞمس سم٤محلراب اًمٚمٕم٥م إن: ىم٤مل ُمـ ىمقل ويدومع

 قم٤مُم٦م دمٛمع اًمتل اعمّمٚمح٦م ُمـ ذًمؽ ومٗمل ،ًمٚمٕمدو وآؾمتٕمداد احلروب ُمقاوع قمغم

 .«اعمًجد ذم ومٕمٚمٝم٤م وم٠مضمٞمز ـاًمدي إىم٤مُم٦م ذم إًمٞمٝم٤م وحيت٤مج اعمًٚمٛملم

 جيقز ومال ،وٕمٞمػ هق سمؾ يّمح ٓ اًمٚمٗمظ هذا أن ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م وىمد: ىمٚم٧م

. اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم اعمذيمقر ًمإلـمالق ُمٜم٤مف وهق ؾمٞمام ٓ اًمٌح٨م هذا ذم قمٚمٞمف آقمتامد

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([.1/851)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 بالسارية األشر ربط ادساجد وباحات ون

 سمٕم٨م»: حلدي٨م سم٤مًم٤ًمري٦م إؾمػم رسمط » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 أث٤مل سمـ صمامُم٦م: ًمف ي٘م٤مل طمٜمٞمٗم٦م سمٜمل ُمـ سمرضمؾ ومج٤مءت ٟمجد ىمٌؾ ظمٞمال ط اهلل رؾمقل
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 .«احلدي٨م «اعمًجد ؾمقاري ُمـ سم٤ًمري٦م ومرسمٓمقه - اًمٞمامُم٦م أهؾ ؾمٞمد -

 وىمد. سمتامُمف ذيمره ُمع هٜم٤مك خترجيف ؾمٌؼ وىمد قمٚمٞمف ُمتٗمؼ صحٞمح طمدي٨م وهق

 :اًمٌخ٤مري وىم٤مل واًمٜم٤ًمئل اًمٌخ٤مري ذيمرٟم٤م امسم ًمف شمرضمؿ

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «اعمًجد ؾم٤مري٦م إمم حيٌس أن اًمٖمريؿ ي٠مُمر ذيح ويم٤من»

 قمغم ىم٣م إذا ذيح يم٤من: ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ قمـ أجقب قمـ ُمٕمٛمر وصٚمف وىمد»

 إمم سمف أُمر وإٓ احلؼ أقمٓمك وم٢من قمٚمٞمف سمام ي٘مقم أن إمم اعمًجد ذم سمحًٌف أُمر سمحؼ رضمؾ

 .«اًمًجـ

 اًم٤ٌمرطم٦م قمكم يتٗمٚم٧م ضمٕمؾ اجلـ ُمـ قمٗمريت٤م إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف فوىمقًم»

 أن مهٛم٧م ومٚم٘مد «ومخٜم٘متف»: رواي٦م وذم» ومذقمتف ُمٜمف أُمٙمٜمٜمل اهلل وإن اًمّمالة قمكم ًمٞم٘مٓمع

 أو أمجٕمقن إًمٞمف شمٜمٔمرون شمّمٌحقا  طمتك اعمًجد ؾمقاري ُمـ ؾم٤مري٦م ضمٜم٥م إمم أرسمٓمف

ْر زِم َوَه٥ْم زِم ُُمْٚمًٙم٤م َّٓ َيٜمٌَِٖمل ٕطََمٍد ىَم٤مَل َرب  اهْمٗمِ ﴿: ؾمٚمٞمامن أظمل ىمقل ذيمرت صمؿ يمٚمٙمؿ

ـْ سَمْٕمِدي  [.صحٞمح.]«ظم٤مؾمئ٤م اهلل ومرده [10/  ص] ﴾ُم 

 :ُمٜمٝم٤م شمراضمؿ سمٕمدة اًمٌخ٤مري ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 :اًمٕمٞمٜمل ؿم٤مرطمف ىم٤مل. «اعمًجد ذم يرسمط اًمٖمريؿ أو إؾمػم سم٤مب»

 ،اًم٤ٌمب رياًمٌخ٤م سمقب هذا وقمغم ،اعمًجد ذم إؾمػم رسمط إسم٤مطم٦م قمغم دًمٞمؾ ومٞمف»

 ديـ أو قمٚمٞمف سمحؼ هروسمف ظمٌم ُمـ رسمط ضمقاز احلدي٨م ذم إن: اعمٝمٚم٥م ىم٤مل هذا وُمـ

 .«همػمه أو اعمًجد ذم ُمٜمف واًمتقصمؼ

 ([.1/857)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 والَٓان الًّاء ادساجد وباحات ون

 ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ حلدي٨م واًمٚمٕم٤من اًم٘مْم٤مء » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل إمم ضم٤مء إنّم٤مر ُمـ الرضم أن»: قمٜمف اهلل ريض
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 ذيمر ُم٤م ؿم٠منف ذم اهلل وم٠منزل يٗمٕمؾ؟ يمٞمػ أم أج٘متٚمف رضمال اُمرأتف ُمع وضمد رضمال أرأج٧م

: ىم٤مل. اُمرأتؽ وذم ومٞمؽ اهلل ىم٣م ىمد: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل اعمتالقمٜملم أُمر ُمـ اًم٘مرآن ُمـ

 .«احلدي٨م ....ؿم٤مهد وأن٤م اعمًجد ذم ومتالقمٜم٤م

 أظمؼمين: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ ـمريؼ ُمـ وُمًٚمؿ - ًمف واًمًٞم٤مق - رياًمٌخ٤م أظمرضمف

 ؾم٤مقمدة سمٜمل أظمل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م قمـ ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م وقمـ اعمالقمٜم٦م قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ

 .إًمخ ...رضمال أن

 .«اعمًجد ذم اًمتالقمـ سم٤مب»: ـسم اًمٌخ٤مري ًمف وشمرضمؿ

 :شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري وذيمر

 ذم يٕمٛمر سمـ كوحيٞم واًمِمٕمٌل ذيح وىم٣م ،ط اًمٜمٌل ُمٜمؼم قمٜمد قمٛمر وٓقمـ»

 سمـ وزرارة احلًـ ويم٤من ،اعمٜمؼم قمٜمد سم٤مًمٞمٛملم صم٤مسم٧م سمـ زيد قمغم ُمروان وىم٣م ،اعمًجد

 .«اعمًجد ُمـ ظم٤مرضم٤م اًمرطم٦ٌم ذم ي٘مْمٞم٤من أورم أيب

 سمذيمر ٟمٓمٞمؾ ومال إًمٞمف ومٚمػمضمع أصم٤مر هذه وصؾ ُمـ «ذطمف» ذم احل٤مومظ ذيمر وىمد

 :احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ. ذًمؽ

 إُمر هق: ُم٤مًمؽ وىم٤مل ،ـم٤مئٗم٦م ًجداعم ذم اًم٘مْم٤مء اؾمتح٥م: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل»

ة ومٞمف اًم٘م٤ميض إمم يّمؾ ٕنف اًم٘مديؿ  إًمٞمف يّمؾ مل ُمٜمزًمف ذم يم٤من وإذا واًمْمٕمٞمػ اعمرأ

 ـم٤مئٗم٦م ذًمؽ ويمره٧م وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل وسمف: ىم٤مل. آطمتج٤مب إلُمٙم٤من اًمٜم٤مس

 وم٢مٟمف اعمًجد ذم شم٘ميض ٓ أن اًمرمحـ قمٌد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إمم اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ويمت٥م

. ًمذًمؽ اعمًجد همػم ذم ي٘ميض أن إزم أطم٥م: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل. واعمنمك ضاحل٤مئ ي٠متٞمؽ

 سملم احلٙمؿ يٙمقن ىمد أنف أضمؾ ُمـ اعمًجد ذم احلٙمؿ سمٕمْمٝمؿ يمره: اًمٙمراسمٞمز وىم٤مل

. ُمٙمروه اعمًجد اعمنمك ودظمقل: ىم٤مل. اعمًجد اعمنمك ومٞمدظمؾ وُمنمك ُمًٚمؿ

 صمؿ. ػمهوهم ط اهلل رؾمقل ُمًجد ذم اًمًٚمػ صٜمٞمع ُمـ يزل مل سمٞمٜمٝمؿ احلٙمؿ وًمٙمـ

 وإن ًمٚمجقاز طمج٦م ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ وطمدي٨م: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل. يمثػمة صم٤مراآ ذًمؽ ذم ؾم٤مق

 رطم٤مب ذم جيٚمًقن ُم٣م ُمـ يم٤من: ُم٤مًمؽ ىم٤مل وىمد ،اعمًجد صٞم٤مٟم٦م إومم يم٤من
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 ذم ذًمؽ ٕؾمتح٥م وإين: ىم٤مل ُمروان دار رطم٦ٌم ذم وإُم٤م اجلٜم٤مئز ُمقوع ذم إُم٤م اعمًجد

ين اًمٞمٝمقدي إًمٞمف ًمٞمّمؾ إُمّم٤مر  إمم أىمرب وهق واًمْمٕمٞمػ ٤مئضواحل واًمٜمٍما

 .«اًمتقاوع

 :اًمٙمراسمٞمز وىمقل: ىمٚم٧م

 .«ُمٙمروه اعمًجد اعمنمك ودظمقل»

 اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد إدظم٤مهلؿ ضمقاز قمغم شمدل اًمًٜم٦م سمؾ إـمالىمف قمغم دًمٞمؾ ٓ مم٤م

 ٟمٗمًف هق هب٤م اؾمتدرك اًمتل أصم٤مر ذًمؽ وي١ميد اًم٤ًمسمٕم٦م اًمٗم٘مرة ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام احلرام

 .ومتٜمٌف هذا ىمقل قمغم

 :ُمٚمخّمف ُم٤م «اًمٕمٛمدة» وذم

 وهق اعمًجد ذم اًم٘مْم٤مء ضمقاز ٕضمؾ خمتٍما  احلدي٨م هذا اًمٌخ٤مري ذيمر وإٟمام»

 إذا ُم٤م دون ًمذًمؽ أقمده إذا اعمًجد ذم يمراهٞمتف اًمِم٤مومٕمل وقمـ اًمٕمٚمامء قم٤مُم٦م قمٜمد

 احلٙمؿ جمٚمس ذم جيٚمس أن واعمًتح٥م: مجٞمٕم٤م أصح٤مسمٜم٤م وىم٤مل. ومٞمف طمٙمقُم٦م ًمف اشمٗم٘م٧م

 واجل٤مُمع ضم٤مز داره ذم ىم٣م وإن ذًمؽ ومٚمف داره سمجٜم٥م داُمًج يم٤من وم٢من اجل٤مُمع ذم

 وىمد ،طمٙمٛمف يقم وٓ ضمٚمقؾمف أطمد قمغم خيٗمك ٓ أن وأضمدر سم٤مًمٜم٤مس اعمقاوع أرومؼ

 وىمد ،سم٤مًمًقاد وخيْم٥م اعمًجد ذم ي٘ميض وذيح ،اجل٤مُمع ذم ي٘ميض اًمِمٕمٌل يم٤من

 .«شم٘م٤مدُم٧م ُمقاري٨م ذم إنّم٤مر سملم ُمًجده ذم ط اًمٜمٌل ىم٣م

 .ومٚمػماضمع أن قمٚمٞمف أىمػ مل احلدي٨م هذا: ىمٚم٧م

 ٓ أنف يمام اًمًٜم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م يدومع ٓ ٕنف اًمٜمٔمر إمم إىمرب هق اًمِم٤مومٕمل وىمقل

 اًمّمٕم٥م ُمـ طمٞمٜمئذ وم٢مٟمف ًمٚم٘مْم٤مء أقمد ًمق ُم٤م سمخالف ،اعمًجد ذم حمذور أي ُمٜمف يٚمزم

 .أقمٚمؿ واهلل. واًمْمقو٤مء اًمٖمقهم٤مء ُمـ شمٜمزهيف

 ([.1/858)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 شتّٓاءاال ادساجد وباحات ون

: اح٤مزين زيد سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م آؾمتٚم٘م٤مء ». اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 .«إظمرى قمغم رضمٚمٞمف إطمدى واوٕم٤م اعمًجد ذم ُمًتٚم٘مٞم٤م ط اهلل رؾمقل رأى أنف

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ًمف شمرضمؿ وسمذًمؽ ،اعمًجد ذم آؾمتٚم٘م٤مء ضمقاز ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ذم احل٤مومظ وىم٤مل. وهمػممه٤م «اًمّمحٞمحلم» ذح ضمرى ذًمؽ وقمغم واًمٜم٤ًمئل اًمٌخ٤مري

  :«اًمٗمتح»

 قمٜمد ٓ آؾمؽماطم٦م وىم٧م ذم ذًمؽ ويم٤من اجلقاز ًمٌٞم٤من يم٤من ط ومٕمٚمف أن واًمٔم٤مهر»

: اخلٓم٤ميب ىم٤مل .ط اًمت٤مم سم٤مًمقىم٤مر سمٞمٜمٝمؿ اجلٚمقس قم٤مدشمف ُمـ قمرف ح٤م اًمٜم٤مس جمتٛمع

 ومٞمف: اًمداودي وىم٤مل .٦مآؾمؽماطم وأنقاع وآوٓمج٤مع اعمًجد ذم آشمٙم٤مء ضمقاز وومٞمف

 .«أجْم٤م ًمٚمٛمًتٚم٘مل حيّمؾ سمؾ سم٤مجل٤مًمس خيتص ٓ اعمًجد ذم ًمالسم٨م اًمقارد إضمر أن

 :ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهمػمه «ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم صم٧ٌم ىمد أنف وأقمٚمؿ

 ُمًتٚمؼ وهق إظمرى قمغم رضمٚمٞمف إطمدى اًمرضمؾ يرومع أن هنك ط اًمٜمٌل أن

 .فمٝمره قمغم

 سمٔم٤مهره هق وإٟمام اعمٓمٚمؼ تٚم٘م٤مءآؾم ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م يٕم٤مرض ٓ أنف اًمقاوح وُمـ

 محٚمقا  سم٠من سمٞمٜمٝمام اًمٕمٚمامء مجع وىمد ،احلديثلم ذم اعمذيمقرة سم٤مًمّمقرة آؾمتٚم٘م٤مء يٕم٤مرض

 .أقمٚمؿ واهلل. ذًمؽ ي١مُمـ طمٞم٨م واجلقاز اًمٕمقرة شمٌدو أن خيِمك طمٞم٨م اًمٜمٝمل هذا

 رؾمقل أن: اًمٜمٕمامن سمـ ىمت٤مدة طمدي٨م ُمـ اًمٓمؼماين أظمرضمف اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

 :ىم٤مل ط اهلل

 يٜمٌٖمل ٓ: وىم٤مل إظمرى قمغم رضمٚمف ومقوع اؾمتٚم٘مك ظمٚم٘مف ىم٣م ح٤م اهلل نإ»

 .«هذا يٗمٕمؾ أن ظمٚم٘مل ُمـ ٕطمد
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 :«اعمجٛمع» ذم اهلٞمثل ىم٤مل وم٘مد ٟمٔمر صمٌقشمف ومٗمل

 رؿمديـ سمـ وأمحد اًمٜمقومكم ؾمٚمٞمامن سمـ ضمٕمٗمر: صمالصم٦م ُمِم٤ميخ قمـ اًمٓمؼماين رواه»

 وسم٘مٞم٦م أقمرومٝمام مل نوآصمٜم٤م وٕمٞمػ رؿمديـ سمـ وم٠ممحد. اعمٙمل داود سمـ وأمحد اعمٍمي

 .«اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف

 اًمٞمٝمقد ىم٤مًمف اًمذي سم٤معمٕمٜمك يقطمل ٕنف احلدي٨م هذا صح٦م ضمدا أؾمتٌٕمد وأن٤م

 اًمٞمقم ذم اؾمؽماح صمؿ أج٤مم ؾمت٦م ذم وإرض اًمًاموات اهلل ظمٚمؼ»: قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب

 همػم ذم قمٚمٞمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل رد وىمد اًمراطم٦م يقم يًٛمقٟمف وهؿ اًم٧ًٌم يقم وهق «اًم٤ًمسمع

ٜم٤َم ُِمـ ﴿: شمٕم٤ممم وم٘م٤مل آي٦م ًَّ اَمَواِت َوإَْرَض َوَُم٤م سَمٞمْٜمَُٝماَم ذِم ؾِمت٦َِّم َأج٤َّمٍم َوَُم٤م َُم ًَّ َوًَمَ٘مْد ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اًم

 [18/  ق] ﴾ًمُُّٖمقب

ئٞمٚمٞم٤مت ُمـ احلدي٨م أصؾ أن اًمٔمـ قمغم ويٖمٚم٥م  اعمًٚمٛملم إمم شمنسم٧م اًمتل اإلها

 ذم ورد يمام ط لاًمٜمٌ إمم ومرومٕمف اًمرواة سمٕمض ومٞمف وهؿ صمؿ اًمٙمت٤مب أهؾ سمٕمض ُمـ

 .وهمػمه «اًمتٗمًػم» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ سمٞمٜمف يمام ظمٓم٠م وهق «أمحد ُمًٜمد»

 ([.1/811)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 لٓٔحتاج والّٗٓولة الٕوم ادساجد وباحات ون

 وًمق اًمرضم٤مل ُمـ ًمٚمٛمحت٤مج واًم٘مٞمٚمقًم٦م اًمٜمقم » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم. «وُم٘مٞمال ُمٌٞمت٤م يتخذ ٓ أن قمغم همري٥م ًمٖمػم

 :قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ «أ»

 .ط اًمٜمٌل ُمًجد ذم ًمف أهؾ ٓ قمزب ؿم٤مب وهق يٜم٤مم يم٤من أنف

 ومٞمف ٟم٘مٞمؾ[ و] اعمًجد ذم ٟمٜم٤مم ط اهلل رؾمقل زُمـ ذم يمٜم٤م» :ىم٤مل قمٜمف ًمٗمظ وذم

 .«ؿم٤ٌمب وٟمحـ

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ صحٞمح احلدي٨م
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 :ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ «ب»

 «قمٛمؽ؟ اسمـ أجـ»: وم٘م٤مل اًمٌٞم٧م ذم قمٚمٞم٤م جيد ومٚمؿ ٛم٦موم٤مـم سمٌٞم٧م اهلل رؾمقل ضم٤مء

 ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل. قمٜمدي ي٘مؾ ومٚمؿ ومخرج ومٖم٤موٌٜمل رء وسمٞمٜمف سمٞمٜمل يم٤من: ىم٤مًم٧م

 ذمء ذم] راىمد اعمًجد ذم[ ذا] هق اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ومج٤مء «هق؟ أجـ اٟمٔمر»: إلٟم٤ًمن

: ًمٗمظ وذم» ؿم٘مف قمـ رداؤه ؾم٘مط ىمد ُمْمٓمجع وهق ط اهلل رؾمقل ومج٤مء[ اجلدار

 :وي٘مقل قمٜمف يٛمًحف ط اهلل رؾمقل ومجٕمؾ «فمٝمره إمم اًمؽماب وظمٚمص فمٝمره قمـ

 .«شمراب أب٤م ىمؿ شمراب أب٤م ىمؿ»

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اعمًجد ذم واًم٘مٞمٚمقًم٦م اًمٜمقم ضمقاز ُمٕمٜم٤ممه٤م ذم وُم٤م احلديثلم وذم

 :وم٘م٤مل ذًمؽ سمٜمحق اًمٌخ٤مري هلام شمرضمؿ وىمد ذيمرٟم٤م اًمذي

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «جداعمً ذم اًمرضم٤مل ٟمقم سم٤مب»

 يريد عمـ إٓ يمراهٞمتف قم٤ٌمس اسمـ قمـ وروي ،اجلٛمٝمقر ىمقل وهق ذًمؽ ضمقاز أي»

 ومٞمٙمره ُمًٙمـ ًمف ُمـ سملم اًمتٗمّمٞمؾ ُم٤مًمؽ وقمـ ،٤مُمٓمٚم٘مً  ُمًٕمقد اسمـ وقمـ ،اًمّمالة

 :«ب» طمدي٨م ذح ذم احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ. «ومٞم٤ٌمح ًمف ُمًٙمـ ٓ ُمـ وسملم

د ومٞمف»  ويمذا ًمف ُمًٙمـ ٓ عمـ ٤مطمتفإسم قمغم يدل قمٛمر اسمـ طمدي٨م ٕن اًمؽممج٦م ُمرا

 ٟمقم سملم يٗمرق أن يٛمٙمـ ًمٙمـ اًمتٕمٛمٞمؿ شم٘متيض وم٢مهن٤م قمكم ىمّم٦م إٓ اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م سم٘مٞم٦م

 .«اًمٜمٝم٤مر ىمٞمٚمقًم٦م وسملم اًمٚمٞمؾ

 :اًمؽمُمذي وذم

 ٓ: قم٤ٌمس اسمـ وىم٤مل. اعمًجد ذم اًمٜمقم ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ىمقم رظمص وىمد»

 .«قم٤ٌمس سمـا ىمقل إمم ذهٌقا  اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ وىمقم وُم٘مٞمال ُمٌٞمت٤م يتخذه

 :اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل

 يم٤من وم٠مجـ: وم٘م٤مل اعمًجد؟ ذم اًمٜمقم قمـ ؾمئؾ أنف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ورويٜم٤م»
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 جم٤مهد قمـ صمؿ قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد اسمـ قمـ ورويٜم٤م. ومٞمف يٜم٤مُمقن: يٕمٜمل اًمّمٗم٦م؟ أهؾ

 وضمد عمـ اؾمتحٌقا  ومٙم٠مهنؿ اعمًجد ذم اًمٜمقم يمراهٞمتٝمؿ قمغم يدل ُم٤م ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد

 .«ومٞمف ًمٚمٜمقم ًجداعم ي٘مّمد ٓ أن ُمًٙمٜم٤م

 هلذا شمٌـ مل اعم٤ًمضمد ٕن ومذًمؽ «وُم٘مٞمال ُمٌٞمت٤م يتخذ ٓ أن قمغم»: ىمقًمٜم٤م وأُم٤م

 ىم٤مل وًمذًمؽ ،سمٜم٤مئٝم٤م ُمـ اًم٘مّمد ُمع يتٜم٤مرم مم٤م طم٤مضم٦م ًمٖمػم ؾمٞمام ٓ ومٞمٝم٤م ذًمؽ ُمـ وم٤مإليمث٤مر

 :اًمّمدد هذا ذم ًمف ومتقى ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

 وُم٤م ويٙمثر قم٤مدة يّمػم ُم٤م وسملم ،احل٤مضم٤مت ويوذ اًمٞمًػم إُمر سملم اًمٗمرق ومٞمج٥م»

 .«وُم٘مٞمال ُمٌٞمت٤م اعمًجد شمتخذوا ٓ: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل وهلذا ،احل٤مضم٤مت ذوي ًمٖمػم يٙمقن

 ([.1/811)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ون له وٙوى ال دن وٕه ٘احٗة دم السْن ادساجد وباحات ون

 الٕساء أو الرجال

 ُمـ ًمف ُم٠موى ٓ عمـ ُمٜمف طمٞم٦مٟم٤م ذم اًمًٙمـ » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اًمٜم٤ًمء أو اًمرضم٤مل

 اًمرضمؾ يم٤من[ و ُمٝم٤مضمرا  اعمديٜم٦م ىمدُم٧م: ]ىم٤مل اًمٌٍمي قمٛمرو سمـ ـمٚمح٦م قمـ «أ»

 ٟمزل قمريػ ًمف يٙمـ مل وإن قمٚمٞمف ٟمزل قمريػ ًمف يم٤من[ إن] ف اعمديٜم٦م ىمدم إذا[ ُمٜم٤م]

 .[صحٞمح]«احلدي٨م ...اًمّمٗم٦م ومٜمزًم٧م[ قمريػ هب٤م زم وًمٞمس] وم٘مدُمتٝم٤م اًمّمٗم٦م

 ي٠موون ٓ اإلؾمالم[ أهؾ] أوٞم٤مف اًمّمٗم٦م أهؾ يم٤من»: ىم٤مل هريرة أيب قمـ «ب»

 .«ُم٤مل وٓ أهؾ قمغم

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمف ـمقيؾ ًمف طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م هق

 .«اًمٜمٌقي اعمًجد ذم ُمٔمٚمؾ ُمقوع: واًمّمٗم٦م»

 .«اًمٗمتح» ذم يمذا
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 :قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ «ج»

: ىم٤مًم٧م ٝمؿُمٕم ومٙم٤مٟم٧م وم٠مقمت٘مقه٤م اًمٕمرب ُمـ حلل ؾمقداء يم٤مٟم٧م وًمٞمدة أن

 ومٛمرت ُمٜمٝم٤م وىمع أو ومقوٕمتف: ىم٤مل ؾمٞمقر ُمـ أمحر وؿم٤مح قمٚمٞمٝم٤م هلؿ صٌٞم٦م ومخرضم٧م

: ىم٤مًم٧م جيدوه ومٚمؿ وم٤مًمتٛمًقه: ىم٤مًم٧م ومخٓمٗمتف حلام ومحًٌتف ُمٚم٘مك وهق طمدي٤مة سمف

 إين ومقاهلل: ىم٤مًم٧م ىمٌٚمٝم٤م ذم ومتِمقا  طمتك: ىم٤مل يٗمتِمقن ومٓمٗم٘مقا : ىم٤مًم٧م سمف وم٤مهتٛمقين

 اًمذي هذا: وم٘مٚم٧م: ىم٤مًم٧م سمٞمٜمٝمؿ ومقىمٕم٧م: ىم٤مًم٧م وم٠مخ٘متف احلدي٤مة ُمرت إذ ُمٕمٝمؿ ًم٘م٤مئٛم٦م

 ط اهلل رؾمقل إمم ومج٤مءت: ىم٤مًم٧م هق ذا وهق سمريئ٦م ُمٜمف وأن٤م زقمٛمتؿ سمف اهتٛمتٛمقين

 .وم٠مؾمٚمٛم٧م

 شم٠متٞمٜمل ومٙم٤مٟم٧م: ىم٤مًم٧م طمٗمش أو اعمًجد ذم ظم٤ٌمء هل٤م ومٙم٤من: قم٤مئِم٦م: ىم٤مًم٧م

 :ىم٤مًم٧م إٓ جمٚم٤ًم قمٜمدي دمٚمس ومال: ىم٤مًم٧م قمٜمدي ومتحدث

 .أنج٤مين اًمٙمٗمر سمٚمدة ُمـ أنف أٓ رسمٜم٤م شمٕم٤مضمٞم٥م ُمـ اًمقؿم٤مح ويقم

: ىم٤مًم٧م هذا؟ ىمٚم٧م إٓ ُم٘مٕمدا ُمٕمل شم٘مٕمديـ ٓ ؿم٠منؽ ُم٤م: هل٤م وم٘مٚم٧م: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 .«احلدي٨م هبذا ومحدصمتٜمل

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 ؾمقاء اعمًجد ذم سم٤معمٌٞم٧م ًمف ي٤ٌمح ُمٌٞم٧م ُمٙم٤من وٓ ُمًٙمـ ًمف يٙمـ مل ُمـ أن ومٞمف»

ة أو رضمال يم٤من  وؿمٌٝمٝم٤م اخلٞمٛم٦م اصٓمٜم٤مع وومٞمف ،تٜم٦ماًمٗم ُمـ إُمـ طمّمقل قمٜمد اُمرأ

 .«اًمٕمٛمدة» ذم ٟم٘مٚمف. «اُمرأة أو يم٤من رضمال ًمٚمٛمًٙملم

 وأُم٤م ،اًمرضم٤مل ظمّمقص ذم أجْم٤م ًمذًمؽ يدٓن إوٓن واحلديث٤من: ىمٚم٧م

 أخٗم٤م ؾمٌٕملم ٟمحق ه٤مضمر طمٞم٨م إج٤مم هذه ذم وىمع يمام - ًميورة يمٚمف اعمًجد اؾمتٞمٓم٤من

 ُمـ يمثػم ذم سمٕمْمٝمؿ اًمدوًم٦م وم٠منزًم٧م اًمٞمٝمقد ومٔم٤مئع ُمـ هرسم٤م ؾمقري٤م إمم اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم ُمـ

 شمٙمقن سم٠من اجلامقم٦م صالة شمٕمٓمٞمؾ إمم ي١مدي ٓ أن سمنمط ذًمؽ ضمقاز وم٠مقمت٘مد - اعم٤ًمضمد

 ذم إهمالىمٝم٤م ي١مدي ٓ اًمتل ُمـ سمٕمْمٝم٤م اعمٝم٤مضمرون ومٞمٜمزل يمثػمة واعم٤ًمضمد اجلقاُمع
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 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. إًمٞمف اعمِم٤مر اًمتٕمٓمٞمؾ إمم اعمّمٚملم وضمقه

 ([.1/817)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ادال قسٔة ادساجد وباحات ون

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :حلدي٨م اح٤مل ىمًٛم٦م»

 إمم سمٕم٨م احليُمل سمـ اًمٕمالء أن: رواي٦م وذم» اًمٌحريـ ُمـ سمامل ط اًمٜمٌل أيت

 أيمثر ويم٤من - «اعمًجد ذم اٟمثروه»: وم٘م٤مل «أخٗم٤م سمثامٟملم اًمٌحريـ ُمـ ط اهلل رؾمقل

 طمّمػم قمغم ومٜمنمت هب٤م وم٠مُمر: إظمرى واي٦ماًمر وذم» ط اهلل رؾمقل سمف أيت ُم٤مل

 اًمّمالة ىم٣م ومٚمام إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومل اًمّمالة إمم ط اهلل رؾمقل ومخرج «سم٤مًمّمالة وٟمقدي

 يم٤من ُم٤م وٓوزن قمدد يقُمئذ يم٤من وُم٤م اح٤مل رأوا طملم اًمٜم٤مس وضم٤مء] إًمٞمف ومجٚمس ضم٤مء

 ٓمٜملأقم اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس ضم٤مءه إذ أقمٓم٤مه إٓ أطمدا يرى يم٤من ومام ىمٌْم٤م إٓ

 رؾمقل ًمف وم٘م٤مل[ ُم٤مل ًمٕم٘مٞمؾ يٙمـ ومل سمدر يقم] قم٘مٞمال ووم٤مدي٧م ٟمٗمز وم٤مدي٧م وم٢مين

 ذه٥م صمؿ «قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م مخٞمّم٦م ذم: إظمرى اًمرواي٦م وذم» صمقسمف ذم ومحث٤م «ظمذ»: ط اهلل

 سمٕمْمٝمؿ ُمر اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل[ ط اهلل رؾمقل إمم رأؾمف ومرومع] يًتٓمع ومٚمؿ ي٘مٚمف

 ظمرج طمتك ط اهلل رؾمقل ومتًٌؿ] كمقم أن٧م وم٤مرومٕمف: ىم٤مل «ٓ»: ىم٤مل إزم سمرومٕمف

 صمؿ ُمٜمف ومٜمثر[ شمٓمٞمؼ سمام وىمؿ ـم٤مئٗم٦م اح٤مل ذم أقمد ًمٙمـ] «ٓ»: ىم٤مل[ ٟم٤مسمف أو و٤مطمٙمف

: ىم٤مل «ٓ»: ىم٤مل قمكم يرومٕمف سمٕمْمٝمؿ ُمر اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل[ يرومٕمف ومٚمؿ] ي٘مٚمف ذه٥م

 ٤مأُم: ي٘مقل وهق] اٟمٓمٚمؼ صمؿ يم٤مهٚمف قمغم وم٠مخ٘م٤مه محٚمف صمؿ ُمٜمف ومٜمثر «ٓ»: ىم٤مل أن٧م وم٤مرومٕمف

: ىمقًمف يٕمٜمل إظمرى ذم يّمٜمع ُم٤م أدري وٓ أنجزه٤م وم٘مد اهلل وقمدٟم٤م اًمٚمتلم إطمدى

٤َّم ُأظِمَذ ﴿ ى إِن َيْٕمَٚمِؿ اهلُل ذِم ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ ظَمػْمًا ُي١ْمشمُِٙمْؿ ظَمػْمًا مم  ـَ إَْهَ َـ ذِم َأجِْديُٙمؿ ُم  ىُمؾ عم 

 ذم يّمٜمع ُم٤م أدري وٓ ُمٜمل أظمذ مم٤م ظمػم ومٝمذا [75/  إنٗم٤مل] ﴾ُِمٜمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمؿْ 

 ومام طمرصف ُمـ قمج٤ٌم قمٚمٞمٜم٤م ظمٗمل طمتك سمٍمه يتٌٕمف ط اهلل رؾمقل زال ومام -[اعمٖمٗمرة
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 .«درهؿ ُمٜمٝم٤م وصمؿ ط اهلل رؾمقل ىم٤مم

 وىم٤مل: ىم٤مل طمٞم٨م ُمٕمٚمؼ وهق وخمتٍما  ُمٓمقٓ هٙمذا اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م

 .ذيمرهوم ...ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس قمـ صٝمٞم٥م اسمـ اًمٕمزيز قمٌد قمـ ـمٝمامن سمـ إسمراهٞمؿ

. «اعمًجد ذم اًم٘مٜمق وشمٕمٚمٞمؼ اًم٘مًٛم٦م سم٤مب» :سمـ اًمٌخ٤مري ًمف شمرضمؿ ىمد احلدي٨م إن صمؿ

 :احل٤مومظ وىم٤مل

 وحمٚمف ،اعمًجد ذم وٟمحقه٤م صدىم٦م ُمـ ومٞمف اعمًٚمٛمقن يِمؽمك ُم٤م ووع ضمقاز ومٞمف»

 وٟمحق ،ٕضمٚمف اعمًجد سمٜمل مم٤م وهمػمه٤م اًمّمالة ُمـ اعمًجد ًمف ووع مم٤م يٛمٜمع مل إذا ُم٤م

 اعمًجد ذم ٟمٗمٕمف يٕمؿ ُم٤م ووع ُمٜمف ويًتٗم٤مد ،اًمٗمٓمر زيم٤مة ٤ملُم ووع اح٤مل هذا ووع

 يقوع ُم٤م وسملم ًمٚمتٗمرىم٦م يقوع ُم٤م سملم اًمتٗمرىم٦م وحيتٛمؾ ،يٕمٓمش ُمـ ًمنمب يم٤مح٤مء

 .«اًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم وسم٤مهلل إول دون اًمث٤مين ومٞمٛمٜمع ًمٚمخزن

 ًمف شمرضمؿ أنف ُمع اًم٘مٜمق شمٕمٚمٞمؼ ذم طمديث٤م اًم٤ٌمب هذا ذم اًمٌخ٤مري يذيمر ومل: ىمٚم٧م

 وإن يذيمره٤م ومل ي٠ميت يمام ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م سمٕمض إمم سمذًمؽ أؿم٤مر ومٙم٠منف

 .ذـمف قمغم ًمٞم٧ًم ٕهن٤م صحٞمح٦م يم٤مٟم٧م

 ([.1/815)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 لِّٓراء الَّٕود أو الَذق تَٓٗق ادساجد وباحات ون

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

. «ًمٚمٛمًجد قسم٘مٜم طم٤مئط يمؾ ُمـ ط أُمر» وم٘مد ًمٚمٗم٘مراء اًمٕمٜم٘مقد أو اًمٕمذق شمٕمٚمٞمؼ »

 [.صحٞمح]

 أىمٜم٤مء طمٞمٓم٤مهن٤م ُمـ - اًمٜمخؾ ضمذاذ يم٤من إذا - خترج إنّم٤مر يم٤مٟم٧م» وًمذًمؽ»

 وم٘مراء ُمٜمف ومٞم٠ميمؾ ط اهلل رؾمقل ُمًجد ذم إؾمٓمقاٟمتلم سملم طمٌؾ قمغم ومٞمتٕمٚم٘مقٟمف اًمٌن

 .«احلدي٨م ...اعمٝم٤مضمريـ
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 ُمـ يقوع ُم٤م يمثرة ذم ضم٤مئز أنف ئمـ احلِمػ ومٞمف ىمٜمقا  ومٞمدظمؾ أطمدهؿ ومٞمٕمٛمد»: ومت٤مُمف

ْ اخْلٌَِٞم٨َم ُِمٜمُْف شُمٜمِٗمُ٘مقنَ ﴿: ذًمؽ ومٕمؾ ومٞمٛمـ ومٜمزل إلىمٜم٤مءا ُٛمقا  ٓ: ي٘مقل [177/  اًمٌ٘مرة] ﴾َوَٓ شَمٞمَٛمَّ

ْ ومِٞمفِ ﴿ شمٜمٗم٘مقن ُمٜمف ًمٚمحِمػ شمٕمٛمدوا تُؿ سمِآظِمِذيِف إَِّٓ أَن شُمْٖمِٛمُْمقا ًْ  ًمق: ي٘مقل [177/  اًمٌ٘مرة] ﴾َوًَم

 ومٞمف ًمٙمؿ يٙمـ مل ُم٤م إًمٞمٙمؿ ٨مسمٕم أنف همٞمٔم٤م ص٤مطمٌف ُمـ اؾمتحٞم٤مء قمغم إٓ ىمٌٚمتٛمقه ُم٤م ًمٙمؿ أهدي

 [.صحٞمح. ]﴾مَحِٞمد﴿ صدىم٤مشمٙمؿ قمـ ﴾َواقْمٚمَُٛمقاْ أَنَّ اهلَل هَمٜمِل  ﴿ طم٤مضم٦م

 اًمٕمّم٤م وُمٕمف ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ظمرج»: إؿمجٕمل ُم٤مًمؽ سمـ قمقف وىم٤مل»

 ًمق»: ىم٤مل يده ذم اًمتل سم٤مًمٕمّم٤م اًم٘مٜمق ومٖمٛمز طمِمػ ومٞمف ىمٜمق ومٞمٝم٤م ُمٕمٚم٘م٦م أىمٜم٤مء اعمًجد وذم

 يقم احلِمػ ًمٞم٠ميمؾ اًمّمدىم٦م هذه رب إن ُمٜمٝم٤م سم٠مـمٞم٥م قشمّمد اًمّمدىم٦م هذه رب ؿم٤مء

 [.ضمٞمد إؾمٜم٤مده.]«اًم٘مٞم٤مُم٦م

 وؾمٙمقن اًم٘م٤مف سمٙمن - اًم٘مٜمق شمٕمٚمٞمؼ ضمقاز قمغم دًمٞمؾ احلديثلم هذيـ وذم

 وىمد. وٟمحقه اًمٕمٜم٘مقد احلٙمؿ ذم وُمثٚمف. ومٞمف سمام اًمٕمرضمقن وهق اًمٕمذق وهق -اًمٜمقن

 :«اًمٕمٛمدة» وذم اح٤ميض اًمٗمّمؾ ذم ذًمؽ ذم احل٤مومظ يمالم ؾمٌؼ

 سم٠مس ٓ: وم٘م٤مل ذًمؽ يِمٌف وُم٤م اعمًجد ذم إىمٜم٤مء قمـ ُم٤مًمؽ وؾمئؾ: اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ وىم٤مل»

 ضمٕمؾ إٟمام ٟمٕمؿ: ىم٤مل ُمٜمف؟ ينمب أنف أترى اعمًجد ذم يً٘مك اًمذي اح٤مء قمـ وؾمئؾ. هب٤م

 .«اًمٜم٤مس أُمر ُمـ هذا يزل ومل ذسمف يؽمك أنف أرى ومال اعمًٙمٜم٦م أهؾ سمف يرد ومل ًمٚمٕمٓمش

 ([.1/811)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 عٓٗه والتيدق ادحتاج ون السٚال ادساجد وباحات ون

 :حلدي٨م قمٚمٞمف واًمتّمدق اعمحت٤مج ُمـ اًم١ًمال » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 دظمٚم٧م: قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أبق وم٘م٤مل «ُمًٙمٞمٜم٤م؟ اًمٞمقم أـمٕمؿ أطمد ُمٜمٙمؿ هؾ»

[ ُمٜمف] وم٠مظمذهت٤م اًمرمحـ قمٌد ذم ظمٌز يمنة ومقضمدت ي٠ًمل سم٤ًمئؾ أن٤م وم٢مذا اعمًجد

 [.ًمٖمػمه طمًـ.]«إًمٞمف ومٕمتٝم٤مومد

 ًمف شمرضمؿ وىمد اعمًجد ذم واًمتّمدق اًم١ًمال ضمقاز ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم دًمٞمؾ وومٞمف 
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 :ىم٤مل طمٞم٨م داود أبق ذًمؽ سمٌٕمض

 .«اعم٤ًمضمد ذم اعم٠ًمخ٦م سم٤مب»

 اهلل رمحف وم٠مضم٤مب اعم٠ًمخ٦م هذه قمـ اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ؾمئؾ وىمد

 :ٟمّمف سمام

 سمف يم٤من وم٢من ،ًميورة إٓ اعمًجد ٤مرجوظم اعمًجد ذم حمرم اًم١ًمال أصؾ»

 ومل ختٓمٞمف سمٖمػم وٓ اًمٜم٤مس رىم٤مب سمتخٓمٞمف أطمدا ي١مذ ومل اعمًجد ذم وؾم٠مل ضورة

 اخلٓمٞم٥م ي٠ًمل أن ُمثؾ اًمٜم٤مس يي ضمٝمرا  جيٝمر ومل طم٤مًمف ُمـ ويذيمر يرويف ومٞمام يٙمذب

 «أقمٚمؿ واهلل ضم٤مز ذًمؽ وٟمحق سمف يِمٖمٚمٝمؿ قمٚمام يًٛمٕمقن وهؿ أو خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م

 .«117-1/111» ًمف «ومت٤موى»

/ 1» احل٤موي ُمـ اعمًجد ًم١ًمال اًمٕمًجد سمذل رؾم٤مًم٦م ذم اًمًٞمقـمل وىم٤مل

 :ُمٚمخّمف ُم٤م «1159

 قمٚمٞمٝم٤م يث٤مب ىمرسم٦م ومٞمف اًم٤ًمئؾ وإقمٓم٤مء شمٜمزيف يمراه٦م ُمٙمروه اعمًجد ذم اًم١ًمال»

 قمٚمٞمف دًم٧م واًمذي اعمٜم٘مقل هق هذا. طمراُم٤م يٙمقن أن قمـ ومْمال سمٛمٙمروه وًمٞمس

 .«إطم٤مدي٨م

 :ىم٤مل أنف اًمٜمقوي قمـ ٟم٘مؾ صمؿ

 :اًمًٞمقـمل ىم٤مل. «احلدي٨م هلذا اعمًجد ذم اًم٤ًمئؾ يٕمٓمك سم٠من سم٠مس ٓ»

 ًمٞم٧ًم قمٚمٞمف اًمّمدىم٦م أن: ُمٕم٤م ًمألُمريـ دًمٞمؾ ومٞمف أورده اًمذي واحلدي٨م»

 سم٢مظم٤ٌمر ذًمؽ قمغم اـمٚمع ط ٕنف سمٛمحرم ًمٞمس اعمًجد ذم اًم١ًمال وأن ،ُمٙمروه٦م

 إمم اًمٕمقد ُمـ اًم٤ًمئؾ يٛمٜمع يم٤من سمؾ قمٚمٞمف ي٘مر مل طمراُم٤م يم٤من وًمق يٜمٙمره ومل اًمّمديؼ

 - صم٧ٌم إن - اعمًجد ذم اًم١ًمال قمـ اًمٜمٝمل أن يٕمرف وسمذًمؽ. اعمًجد ذم اًم١ًمال

 «اعمدظمؾ» ذم وىمع وُم٤م: ىم٤مل احلرُم٦م قمـ ًمف ص٤مرف وهذا واًمتٜمزيف اًمٙمراه٦م قمغم حمٛمقل

 ىمٚمٜم٤م وإٟمام ًمف أصؾ ٓ وم٢مٟمف «وم٤مطمرُمقه اعم٤ًمضمد ذم ؾم٠مل ُمـ»: طمدي٨م ُمـ احل٤مج ٓسمـ

 مل اعم٤ًمضمد إن»: وىمقًمف اعمًجد ذم اًمْم٤مًم٦م ٟمِمد قمـ ٝملاًمٜم طمدي٨م ُمـ أظمذا سم٤مًمٙمراه٦م
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 .«هلذا شمٌـ

 اًمًٞمقـمل وم٤مت مم٤م وهق أجْم٤م أيت احلدي٨م اعمًجد ذم اًمتّمدق ضمقاز قمغم ويدل

 :وهق إًمٞمف أؿم٤مر وٓ سمؾ رؾم٤مًمتف ذم يقرده ومٚمؿ

 صمٞم٤مسم٤م ًمف يٓمرطمقا  أن ط اًمٜمٌل وم٠مُمر[ سمذة هٞمئ٦م ذم] اعمًجد رضمؾ ودظمؾ»

 سمف ومّم٤مح اًمثقسملم أطمد ومٓمرح ومج٤مء اًمّمدىم٦م قمغم طم٨م صمؿ قسملمسمث ُمٜمٝم٤م ًمف وم٠مُمر ومٓمرطمقا 

 .«صمقسمؽ ظمذ»: وىم٤مل «وم٤مٟمتٝمره»: ًمٗمظ وذم»

 :ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضمرير قمـ اًم٤ٌمب وذم

ة ىمقم ومج٤مءه ط اهلل رؾمقل قمٜمد اًمٜمٝم٤مر صدر ذم يمٜم٤م  ُمت٘مٚمدي اًمٜمامر جمت٤ميب قمرا

 وم٠مُمر جوظمر ومدظمؾ اًمٗم٤مىم٦م ُمـ هبؿ رأى ح٤م ط اهلل رؾمقل وضمف ومتٛمٕمر ...اًمًٞمقف

ْ َرسمَُّٙمُؿ اًمَِّذي ﴿: وم٘م٤مل اًمٜم٤مس ظمٓم٥م صمؿ ومّمغم وأىم٤مم وم٠مذن سمالٓ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَُّ٘مقا َي٤م َأهيُّ

ـ ٟمَّْٗمٍس َواطِمَدةٍ  ٤ًٌم﴿: أي٦م آظمر إمم ﴾...ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُم   [1/  اًمٜم٤ًمء] ﴾إِنَّ اهلَل يَم٤مَن قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىمِٞم

َُم٧ْم ًمَِٖمدٍ اشمَُّ٘مقا اهلَل َوًْمَتٜمُٔمْر ٟمَ ﴿: احلنم ذم اًمتل وأي٦م ٤م ىَمدَّ  شمّمدق: [19/  احلنم] ﴾ْٗمٌس ُمَّ

 اًمٜم٤مس شمت٤مسمع صمؿ اًمّمدىم٦م اسمتدأ إنّم٤مر ُمـ رضمال أن وومٞمف احلدي٨م ...ديٜم٤مره ُمـ رضمؾ

 .احلدي٨م «...طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل وومٞمف سمٕمده

 . وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .([1/817)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 جيَل ال أن بحٗث أحٗا٘ا ادباح مالْال ادساجد وباحات ون

 ديد٘ه ذلك

 جيٕمؾ ٓ أن سمحٞم٨م أطمٞم٤مٟم٤م اعم٤ٌمح اًمٙمالم » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :قمٜمف اهلل ريض ؾمٛمرة اسمـ ضم٤مسمر ًم٘مقل ديدٟمف ذًمؽ

 اًمِمٕمر يتذايمرون وأصح٤مسمف[ اعمًجد ذم] ُمرة ُم٤مئ٦م ُمـ أيمثر ط اًمٜمٌل ؿمٝمدت
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 [.صحٞمح.]«ٝمؿُمٕم شمًٌؿ ومرسمام اجل٤مهٚمٞم٦م أُمر ُمـ وأؿمٞم٤مء

 :ٟمّمف ُم٤م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ «اًمٗمت٤موى» وذم

 جيقز هؾ اًمّمالة أُم٤ميمـ ذم سم٤مًمٜمٕم٤مل واعمٌم واًمٙمالم اعمًجد ذم اًمٜمقم ذم ُم٠ًمخ٦م»

 ٓ؟ أم ذًمؽ

 ،ومج٤مئز ًمف ُمًٙمـ ٓ اًمذي واًمٗم٘مػم اًمٖمري٥م ُمثؾ ًمٚمٛمحت٤مج أطمٞم٤مٟم٤م اًمٜمقم أُم٤م: اجلقاب

 اعمًجد ذم ورؾمقًمف اهلل حيٌف اًمذي اًمٙمالم ٤موأُم ،قمٜمف ومٞمٜمٝمقن وُم٘مٞمال ُمٌٞمت٤م اخت٤مذه وأُم٤م

 ومْمقل ومٞمف ويٙمره ،اعمٙمروه ويمذًمؽ ،حتريام أؿمد اعمًجد ذم ومٝمق اعمحرم وأُم٤م ،ومحًـ

 ط اًمٜمٌل ُمًجد ذم سمٜمٕم٤مهلؿ يٛمِمقن اًمّمح٤مسم٦م يم٤من يمام ومج٤مئز سم٤مًمٜمٕم٤مل اعمٌم وأُم٤م. اعم٤ٌمح

 وم٢من ٟمٕمٚمف ذم ومٞمٜمٔمر ط اهلل رؾمقل سمف أُمره ُم٤م يٗمٕمؾ أن اعمًجد أتك إذا ًمٚمرضمؾ يٜمٌٖمل ًمٙمـ

 .«أقمٚمؿ واهلل. ـمٝمقر هلام اًمؽماب وم٢من سم٤مًمؽماب ومٚمٞمدًمٙمٝمام أذى هبام يم٤من

 ُمـ يمثػم ضمدران قمغم واعمٕمٚمؼ اًمٜم٤مس أخًٜم٦م قمغم اعمِمٝمقر احلدي٨م وأُم٤م: ىمٚم٧م

 شم٠ميمؾ يمام أو احلٓم٥م اًمٜم٤مر شم٠ميمؾ يمام احلًٜم٤مت ي٠ميمؾ اعمًجد ذم اًمٙمالم»: اعم٤ًمضمد

 :«اإلطمٞم٤مء ختري٩م» ذم اىملاًمٕمر احل٤مومظ وم٘م٤مل «احلِمٞمش اًمٌٝم٤مئؿ

 :«ُمقوققم٤مشمف» ذم اًمّمٖم٤مين وىم٤مل. «أصؾ قمغم ًمف أىمػ مل»

 ذم أو اعم٤ًمضمد ذم اًمدٟمٞم٤م سمٙمالم شمٙمٚمؿ ُمـ»: ىمقهلؿ اعمقوققم٦م إطم٤مدي٨م وُمـ»

 اًمناج ومْمٞمٚم٦م ذم اعمقوققم٦م إطم٤مدي٨م وُمٜمٝم٤م «ؾمٜم٦م أرسمٕملم أقمامًمف اهلل أطمٌط اعمًجد

 ذم يتٙمٚمٛمقن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟم٧م سمؾ رء ٝم٤مُمٜم يث٧ٌم مل اعمًجد ذم واحلّمػم واًم٘مٜم٤مديؾ

 وآطمؽمام واحلِمٛم٦م اًمت٤مم سم٤مٕدب ًمٙمـ أجْم٤م ومٞمف ويٜم٤مُمقن اعمًجد ذم إطم٤ميلم سمٕمض

 .«اجلٜم٤مزة وظمٚمػ اعم٘م٤مسمر ذم ويمذا

 ([.1/811)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

ً٘ا والرشب األكل ادساجد وباحات ون  أحٗا

 سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م أطمٞم٤مٟم٤م واًمنمب إيمؾ » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر
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 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اًمزسمٞمدي ضمزء سمـ احل٤مرث

 اًمّمالة وم٠مىمٞمٛم٧م وم٠ميمٚمٜم٤م ـمٕم٤مم ًمٜم٤م ومقوع اًمّمٗم٦م ذم ط اهلل رؾمقل قمٜمد يقُم٤م يمٜم٤م

 :ىم٤مل قمٜمف رواي٦م وذم. ٟمتقو٠م ومل ومّمٚمٞمٜم٤م

 [.صحٞمح.]«واًمٚمحؿ اخلٌز اعمًجد ذم ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم ٟم٠ميمؾ يمٜم٤م

 :قمٛمر اسمـ قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .ؾمٛمل ومٚمذًمؽ ومنمسمف اًمٗمْمٞمخ ُمًجد ذم سمٗمْمٞمخ أتك ط اًمٜمٌل أن

 .قمٜمف أبٞمف قمـ ٟم٤مومع سمـ اهلل قمٌد صمٜمل ويمٞمع صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 .«اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ وهق ٟم٤مومع سمـ اهلل قمٌد همػم اًمًت٦م رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 :وًمٗمٔمف يٕمغم أبق أظمرضمف ـمري٘مف وُمـ

 ؾمٛمل ومٚمذًمؽ ومنمسمف اًمٗمْمٞمخ ُمًجد ذم وهق سمن ومْمٞمخ سمجر أتك ط اًمٜمٌل أن

 .«اعمجٛمع» ذم ذيمره. اًمٗمْمٞمخ ُمًجد

 :خمتٍمه ُم٤م اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 أطم٤مدي٨م وومٞمف اعمًجد ذم إيمؾ ضمقاز وهق ُمٜمف اعمٓمٚمقب قمغم يدل واحلدي٨م»

ه هلؿ ُمًٙمـ ٓ يمقهنؿ وم٢من اًمّمٗم٦م أهؾ ؾمٙمٜمك ُمٜمٝم٤م: يمثػمة  أيمٚمٝمؿ ومٞمًتٚمزم ؾمقا

 ـمرىمف سمٕمض وذم ،اعمًجد ؾمقاري ُمـ سم٤ًمري٦م آؾمػم اًمرضمؾ رسمط وُمٜمٝم٤م ،ومٞمف ًمٚمٓمٕم٤مم

 شم٘مدم يمام ُمٕم٤مذ سمـ ًمًٕمد اعمًجد ذم اخلٞم٤مم ضب وُمٜمٝم٤م ،أج٤مم صمالصم٦م ُمرسمقـم٤م اؾمتٛمر أنف

 وهمػمهؿ اعمًجد صم٘مٞمػ وومد إٟمزال وُمٜمٝم٤م ،اعمًجد شم٘مؿ يم٤مٟم٧م اًمتل وًمٚمًقداء

 .«ُمتٙم٤مصمرة اعمًجد ذم اًمٓمٕم٤مم أيمؾ ضمقاز قمغم اًمداًم٦م وإطم٤مدي٨م

 ذم هب٤م اًمالئؼ ُمقاـمٜمٝم٤م ذم ذيمره٤م ؼؾمٌ ىمد إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م هذه ويمؾ: ىمٚم٧م

 .ومٚمؽماضمع اًمٗمّمؾ هذا

 ([.1/817)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

  





 خارج املأموم صالة

 املسحد
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 ادسجد خارج ادٙووم صالة حْم

 ؟[اإلُم٤مم ظمٚمػ اعمًجد ظم٤مرج اًمّمالة طمٙمؿ قمـ ؾم٤مئؾ ي٠ًمل] :وداخٓة

دَّ  إذا إٓ هٜم٤م، شمّمكم أن٧م سمٞمجقز ُم٤م: يٕمٜمل :الىٗخ ًَ  ذم شمّمكم نأ اًمٓمريؼ اْٟم

 ذم ومراغ ومٞمف وسمٕمد اًمٓمريؼ ذم شمّمكم سمٞمجقز ُم٤م ىمٚمٜم٤م، اًمذي اًمٓمريؼ يمذًمؽ اعمًجد،

 اعمًجد ىمٌٚم٦م هذه ظمٚمٗم٤ًم، أو ي٤ًمراً  أو يٛمٞمٜم٤مً  اًمّمٗمقف شمتّمؾ قمٜمدُم٤م ًمٙمـ اعمًجد،

 ذًمؽ، ذم صحٞمح٦م اًمّمالة ومٝمٜم٤م ؿمقارع، أو ؿم٤مرع إمم اُمتدت ومٝمل اًمّمٗمقف، وهذه

 .جيقز ٓ ومٝمذا اعمًجد، ذم يدظمؾ أن يًتٓمٞمعو اعمًجد ظم٤مرج اإلٟم٤ًمن يّمكم أن ًمٙمـ

 :..(11: 71/   17/   واًمٜمقر اهلدى)





 باملسحد امللخكات
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  بٕٖٗام يٌّع ضريّاً  أن الَٓم وع لٓٔسجد، تابع وْان دم اليالة

 ُمع ًمٚمٛمًجد شم٤مسمع ُمٙم٤من ذم اًمّمالة دمقز ومٝمؾ سم٠مهٚمف اعمًجد و٤مق إذا :السائل

  ؟ سمٞمٜمٝمام ي٘مٓمع ـمري٘م٤مً  أن اًمٕمٚمؿ

،  سم٤معمّمٚملم اُمتأل ىمد اعمًجد يٙمقن أن اًميورة وُمـ.  جيقز ًمٚميورة: ٗخالى

 شمِمٖمٞمؾ سمٕمد إٓ اعمًجد، ظم٤مرج اًمّمالة جيقز ومال ومراغ يزال ٓ اعمًجد ذم يم٤من إذا أُم٤م

 .اًمٗمراغ هذا ومتٚمئ٦م

 (55: 19: 17/ 111/  واًمٜمقر اهلدى) 

 تَد هل ادسجد إىل باهبا التي لٓٔسجد ادالصّة أو الُرفة

 دسجد؟ا ون

 ُمـ شُمَٕمدُّ  هؾ هذه اعمًجد، إمم سم٤مهب٤م اًمتل ًمٚمٛمًجد اعمالص٘م٦م اًمٖمروم٦م ادّٓي:

  ٓ؟ أم اعمًجد

 ُمـ هل اًمدائرة هذه ذم ُم٤م ومٙمؾ اعمًجد، سمٜمٞم٤من دائرة ذم يم٤مٟم٧م إذا :الىٗخ

 .اعمًجد ُمـ ومٚمٞم٧ًم اعمًجد سمٜم٤مء ظم٤مرج يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م اعمًجد،

 .يّمٚمح ٓ سم٤معمًجد ُمٚمّم٘م٦م ادّٓي:

 .ؿٟمٕم :الىٗخ

 .اعمًجد ُمـ شمٙمقن ٓ اعمًجد، سمجدار ُمٚمّم٘م٦م يم٤مٟم٧م إذا ادّٓي:

 ًمٞم٧ًم اعمًجد، ُمـ ًمٞم٧ًم ومٝمل اعمًجد، ظم٤مرج ُمـ إًمٞمٝم٤م واًمدظمقل :الىٗخ

 سمحٞم٨م اًم٤ٌمين أوىمٗمٝم٤م إذا إٓ شمٗمّمٞمؾ، ُمـ سمد ٓ هٜم٤م أنف يمام أوىمٗمٝم٤م، إذا إٓ اعمًجد، ُمـ

 .اعمًجد ُمـ ومٝمل اعمًجد ذم اًمتٍمف جيقز ٓ يمام ومٞمٝم٤م، اًمتٍمف جيقز ٓ

 ( 51: 55: 15/ 015/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 ُتٌَى هل ادسجد داخل وباهبا ادسجد داخل تْون التي الُرفة

 ادسجد؟ أحْام

 شُمٕمٓمك ومٝمؾ اعمًجد، داظمؾ وسم٤مهب٤م اعمًجد داظمؾ شمٙمقن اًمتل اًمٖمروم٦م :السٚال

 إًمخ؟.. ومٞمٝم٤م اًمٌٞمع وحتريؿ اعمًجد، حتٞم٦م صالة ُمـ: اعمًجد أطمٙم٤مم

 سمحٙمؿ إٓ شُمَٕم٤مُمؾ أن جيقز ومال اعمًجد، ُمـ ضمزء هل دام ُم٤م ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 .رء يمؾ ذم اعمًجد

 ...يٕمٜمل :السائل

 .اعمًجد ُمـ ومٝمق اًمتحٞم٦م، ىمٌؾ جيٚمس أن جيقز وٓ اًمٌٞمع، جيقز ٓ :الىٗخ

 اعمًجد؟ ظم٤مرج سم٤مهب٤م يم٤من وإذا :السائل

 .همروم٦م يٙمقن احلٙمؿ طمٞمٜمئذٍ  خيتٚمػ سم٤مهب٤م، :الىٗخ

 وداظمكم؟ ظم٤مرضمل سم٤مب ٤مسم٤منسم هل٤م يم٤من وإذا :السائل

 .إول احلٙمؿ يٕمقد :الىٗخ

 ( 55: 57: 15/ 151/ واًمٜمقر اهلدى) 

 عدم حول وكٓٔة ادسجد، وع ادرافق إ٘ىاء يرشع هل

 ادسجد باقي عن بِاصل الٕساء ويذ فيل ورشوعٗة

 وُمّمغم اعمَُتَقّو٠م،: ُمثؾ اعمًجد، ُمع اعمراومؼ إلٟمِم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم: ي٘مقل :السائل

 ُمع اعمراومؼ هذه ُمثؾ ُينمع هؾ يمٚمٝم٤م، هذه واعمّم٤مريػ ًمٚم٘مرآن، ارود اًمٜم٤ًمء،

 اعمًجد؟

ع، اًمًٜم٦م خت٤مًمػ مل إذا :الىٗخ  اًمٌٞمقت، ذم اعمراطمٞمض سمٜم٤مء ُمثؾ ُمـ ذًمؽ ُينْمَ
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 .ىمٌؾ ُمـ شمٙمـ مل طمٞم٨م

 ُمثاًل؟ ًمٚم٘مرآن دار :وداخٓة

 .ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ اجلقاز، ؾم٠مخ٧م ُم٤م يمؾ قمـ اجلقاب :الىٗخ

 خم٤مًمٗم٦م؟ يمٞمػ ُمثؾ :ٓةوداخ

 .ٟمٕمؿ :الىٗخ

 يمٞمػ؟ ُمث٤مل يٕمٜمل :وداخٓة

 ُمرسمط، ًمٚم٘مرآن دار اخت٤مذ ُم٠ًمخ٦م: يٕمٜمل ومٞمٝم٤م، سمام أدرى اًمدار ص٤مطم٥م ًمٕمؾ :الىٗخ

 ٟمحـ ًمٕمٚمف واوح؟ هذا، سمٜمل اًمتل اًمٖم٤مي٦م قمـ خيرج: يٕمٜمل ًمٚمٕمجزة، ُم٠موى: يٕمٜمل

ف قمغم هب٤م ٟمًتٕملم اًمتٗمّمٞمالت سمٕمض ُمٜمؽ ٟمتٚم٘مك  .اًمديـ ذم اًمَتَٗم٘مُّ

َتْٕمَٛمؾ هم٤مًم٤ٌمً  أهن٤م أؾمت٤مذي رأجتف اًمذي أن٤م واهلل :وداخٓة ًْ  .اهلل ـم٤مقم٦م همػم ذم شُم

 .ومٞمٝم٤م سمام أدرى اًمدار ص٤مطم٥م: ىم٤مل ُمـ ومّمدق...:الىٗخ

 ؟[اًمٜم٤ًمء ُمّمغم وطمٙمؿ]: وداخٓة

 اًمٜم٤ًمء؟ سمٛمّمغم أن٧م شمٕمٜمل ُم٤مذا :الىٗخ

 ٜم٤ًمء،اًم ُُمَّمٚمَّـك ويًٛمقه ومٞمف يّمٚمقا  اًمذي اعمًجد اعمٙم٤من، هذا: يٕمٜمل :وداخٓة

 اًمرؾمقل أن اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م أنف ُمع اًمرضم٤مل، ُمّمغم قمـ ُمٜمٗمّمؾ يٕمٛمٚمقه هؿ ُمًجد

م يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف  .اًمٜم٤ًمء وي١مظمر اًمرضم٤مل ُيَ٘مد 

 اًمرضم٤مل سملم اًمًت٤مرة ووع أن اعمج٤مًمس، ُمـ يمثػم ذم ذيمرٟم٤م هذا وٟمحـ :الىٗخ

 .اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م إًمٞمف واًمداقمل اًمًٜم٦م، ظمالف ـمٌٕم٤مً  هذا واًمٜم٤ًمء

: وٟم٘مقل ومٞمٝم٤م، ٟمنمح اًمتل اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سمٛمقوقع يتٕمٚمؼ ص٤مًمح ُمث٤مل وهذا 

ؼ وؾمٞمٚم٦م يمؾ ًمٞمس إٟمف  ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ ٓسمد سم٠منف اؾمتٕمامهل٤م، جيقز ذقمٞم٤مً  هدوم٤مً  شُمـَح٘م 

 ٟمٜمٔمر أن جي٥م ذقمٞم٦م، ُمّمٚمح٦م وطم٘م٘م٧م طمدصم٧م اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه أن: اًمتٗمّمٞمؾ ذاك
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 ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق قداًمقضم طَمٞم ز إمم إظمراضمٝم٤م قمغم واًم٤ٌمقم٨م اًمداومع يم٤من هؾ

 وإن ُمنموقم٦م، وؾمٞمٚم٦م شمٙمـ مل إول يم٤من وم٢من ٓ؟ أم اًمديـ أطمٙم٤مم سمٌٕمض اًم٘مٞم٤مم

 .ضم٤مئزة ومٝمل إظمرى يم٤مٟم٧م

 شم٘مقل؟ يمام اعمّمٚمٞم٤مت هذه ُوضِمَدت ح٤مذا: أن

 صمؿ اًمنمقمل، سم٤مجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٤ٌٌمت همػم سمٞمقهتـ ُمـ خيرضمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػماً  ٕن

 طمٞم٨م وإًم٦ًٌم اجلالسمٞم٥م ُمـ سمٕمْمٝمـ شَمَتخذ وىمد ًمؽ،يمذ وُيَّمٚم لم اعمًجد يدظمٚمـ

 ٓ أجْم٤مً  هذا ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اًمنمقمل، اًمًت٤مر ُمتًؽمة شمٙمقن اًمّمالة ذم دظمٚم٧م إذا

 .ضم٤مٟم٤ٌمً  أن ٟمؽميمف هذا ًمٙمـ جيقز،

 يٗمّمؾ إؾمٛمٜم٧م، ُمـ اجلدر، ُمـ احلُُج٥م هذه ووع قمغم اًمٜم٤مس محؾ اًمذي 

 ومام اًمٜم٤ًمء، قمغم اًمرضم٤مل وأبّم٤مر أنٔم٤مر شم٘مع ٓ ًمٙمل هق: اًمرضم٤مل، قمـ اًمٜم٤ًمء ُمّمغم

 هذه؟ واحل٤مًم٦م اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل أبّم٤مر وىمقع ُمـ اعمحذور هق

 إًمٞمف: اًمٜمٔمر جيقز ٓ ُم٤م قمغم ؾمت٘مع اًمرضم٤مل، أبّم٤مر إبّم٤مر أن اعمحذور: ٟم٘مقل

ـّ  ًمق أُم٤م اًمنمقمل، احلج٤مب ُمتحج٤ٌمت ًمًـ اعمّمغم ذم اًمٜم٤ًمء ٕن  ُمتجٚم٤ٌٌمت يُم

 ٓ ومًقف اخلٚمػ، ذم وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤ًمء، قمغم لاًمرضم٤م سمٍم ومقىمع اًمنمقمل، اجلٚم٤ٌمب

م: قمغم اًمرضم٤مل سمٍم ي٘مع  اعمًجد طمين اًماليت اًمٜمًقة هذه أن اعمٗمروض ٕن ُُمـَحرَّ

ـّ  أن: اًمٗمْمغم وضم٤مئزة، ومْمغم: صقرشملم قمغم هؿ  ئمٝمر ٓ ُمتحج٤ٌمت ُمتجٚم٤ٌٌمت يُٙم

 وم٦ماعمٕمرو اًمٓمري٘م٦م قمغم ُمتٜم٘م٤ٌمت إُم٤م: أي اًمٙمٗملم، وٓ اًمقضمف ٓ إـمالىم٤مً  رء ُمٜمٝمـ

 رء، ُمٜمٝمـ ئمٝمر ومال ُمت٘مٗمزات هـ صمؿ اًمٞمقم، اعمٕمروف سم٤مًمؼمىمع ُمتؼمىمٕم٤مت أو ىمدياًم،

 أبداً  رء ُمٜمٝمـ ئمٝمر ٓ اًمٜمًقة هذه شمٙمقن أن إظمرى واًمّمقرة إومْمؾ، هق هذا

 ذم زيٜم٦م ًمٞمس ًم٤ٌمؾمٝمـ يٙمقن ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م صمؿ اًمٙمٗملم، وإٓ اًمقضمف ىمرص إٓ

ؿ وٓ ٟمٗمًف،  .ٝمـأقمْم٤مئ ُمـ قمْمقاً  ُيـَحج 

 قمز اهلل ٕن حمرُم٤ًم: يرى ٓ ومًقف سمٕمْمٝمـ قمغم اًمرضمؾ سمٍم وىمع إذا: ومحٞمٜمئذٍ  

: ىم٤مل طمٞمٜمام :-هل٤م أتٕمرض ىمٚمام أنٜمل أقمٚمؿ ٕين اعم٠ًمخ٦م: هلذه آٟمت٤ٌمه وأرضمق- وضمؾ

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿ ـْ  َيُٖمْمُّ  َوىُمْؾ ﴿ ..[15:اًمٜمقر]﴾وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا  َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم
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ـَ  ُِمٜم٤َمِت ًمِْٚمُٛم١مْ  ـْ  َيْٖمُْمْْم َـّ  ُِم ـَ  َأبَّْم٤مِرِه َـّ  َوحَيَْٗمْٔم .. «ُمـ» ىمقًمف ذم اًمن [11:اًمٜمقر]﴾وُمُروضَمُٝم

 اًمٕمٚمامء يًٛمقه٤م اًمتل «ُمـ» هذه «أبّم٤مرهـ ُمـ يٖمْمْمـ» «أبّم٤مرهؿ ُمـ يٖمْمقا »

 .شمٌٕمٞمْمٞم٦م: اًمٚمٖم٦م قمٚمامء

 أُم٤م اًمقضمف أُم٤م إًمٞمف، شمٜمٔمر أن قمٚمٞمؽ حيرم ُم٤م قمغم وىمع إذا سمٍمك اسف: أي 

 ٟمٔمرةً  ـمٌٕم٤مً  اًمٙمٗملم أو اًمقضمف ذًمؽ، ُمـ رء إمم يٜمٔمر أن اًمرضمؾ قمغم حيرم ومال ٗم٤مناًمٙم

 طمٙمؿ ًمف ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا اًمِمٝمقة، ىمْم٤مء ومٞمٝم٤م ُم٘مّمقد ٟمٔمرة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م سمريئ٦م، ي٘م٤مل يمام

 إمم يٜمٔمرن أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز ومال اًمٜم٤ًمء، ُمـ اعم٘م٤مسمِؾ سم٤محلٙمؿ ُيَ٘م٤مسَمؾ هذا ُمٕمروف، آظمر

 ٟمٗمًف، سم٤مًمنمط ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: اجلقاب اًمرضمؾ، وضمف ـُم أيمثر وإمم سمؾ اًمرضمؾ، وضمف

ة : شمّم٥م اقمٙمس اًم٤ًمسمؼ، سم٤مًمنمط ضم٤مئز هق قمقرشمف همػم ذم اًمرضمؾ إمم ٟمٔمرت إذا وم٤معمرأ

ة إمم ٟمٔمر إذا اًمرضمؾ  اًمقضمف إٓ ذًمؽ وًمٞمس ُمٜمٝم٤م قمقرة ًمٞمس ُم٤م إمم قمٜمف، إضمٜمٌٞم٦م اعمرأ

 حدث،اعم ذاك أص٤مب ُم٤م يّمٞمٌؽ ًمـ اًم٤ًمسمؼ، سم٤مًمنمط ًمٙمـ جيقز وهق واًمٙمٗملم،

ث واًمِمٞمخ اًمٕمٚمؿ طمٚم٘م٦م طمي  اًمًٜمد، يذيمر اًم٘مديٛم٦م ـمري٘متٝمؿ وقمغم سمحدي٨م، ُيـَحد 

: ي٘مقل ومالن ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ومالن، طمدصمٜمل: ىم٤مل ومالن طمدصمٜمل: اعمحدث اًمِمٞمخ ي٘مقل

 اًمرضمؾ اعمجٚمس، يدظمؾ رضمؾ وإذا ،ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إًمخ،.. ومالن طمدصمٜمل

ث ُم٤مذا اًمِمٞمخ يًٛمٕمقن قمٚمؿ، ـمالب احلٚم٘م٦م ًمٙمـ ص٤مًمح، رضمؾ داظمؾ ، ُيـَحد   يًجٚمقا

: ىم٤مل ومالن طمدصمٜمل اًمًٜمد، ؾمجٚمقا  ؾمجٚمقا؟ ُم٤مذا هٜم٤م ُمٕم٤ًم، واحلدي٨م اًمًٜمد يًجٚمقا 

 واًم٘مٞم٤مم اًمّمالح ٟمقر قمٚمٞمف ص٤محل٤مً  رضمالً  ويم٤من اًمداظمؾ، دظمؾ ح٤م إًمخ،..ومالن طمدصمٜمل

ٚمقه٤م اًمٓمٚم٦ٌم ًمٙمـ قمٜمده، ُمـ يمٚمٛم٦م وم٘م٤مل يٕمرومف، اعمُـَحّدث واًمِمٞمخ اًمٚمٞمؾ، ذم  مت٤مم ؾَمجَّ

 وضمٝمف طمًـ سم٤مًمٚمٞمؾ، صالشمف يمثرت ُمـ»: ىم٤مل سمف، طمدصمٝمؿ يم٤من اًمذي اإلؾمٜم٤مد

 وٓ يمذاب، ومٞمف ُم٤م واًمًٜمد اًمٜم٤مس سملم وؿم٤مع اًمًٜمد، ُمع طمديث٤مً  هذا ومًجؾ ،«سم٤مًمٜمٝم٤مر

 سمدون ظمٓم٠م ذم ي٘مع ص٤مطمٌٜم٤م أن وم٠مظمِمك ىمّمد، سمدون ظمٓم٠م وىمع وًمٙمـ وو٤مع، ومٞمف

ة، اًمرضمؾ ُمـ أظمل ي٤م اًمٜمٔمر جيقز أنف يًٛمع ىمّمد،  اًمنمط ؾمٛمع ُم٤م ًمٙمـ ًمٚمٛمرأ

 همػم إمم اعمرأة إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر ومًقاء سمريئ٦م، اًمٜمٔمرة شمٙمقن أن هق اًمنمط اًم٤ًمسمؼ،

ة ٟمٔمرت أو سمؼماءة، قمقرهت٤م  .ضم٤مئز ومٙمالمه٤م سمؼماءة، اًمرضمؾ قمقرة همػم إمم اعمرأ
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 ئمٝمر ٓ إىمؾ قمغم ُمتجٚم٤ٌٌمت، اعمًجد ذم اًمٜمًقة ويمـ اعم٠ًمخ٦م، أصؾ إمم قُمدٟم٤م وم٢مذا

 أي ظم٤مرج، وهق داظمؾ وهق احل٤مضيـ أطمد سمٍم ومقىمع اًمٙمٗملم،و اًمقضمف ىمرص إٓ ُمٜمٝمـ

قا  ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿: ىم٤مل اهلل هذا، ذم رء ـْ  َيُٖمْمُّ  «أبّم٤مرهؿ ُمـ» [15:اًمٜمقر]﴾أَبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

ـَ  ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىمُْؾ ﴿ ـْ  َيْٖمُْمْْم َـّ  ُِم  .هذا ذم طمرج ومال [11:اًمٜمقر]﴾أَبَّْم٤مِرِه

٤م اًمقؾم٤مئؾ هذه ُمثؾ إطمداث إمم اًمٜم٤مس ُيقِصؾ اًمذي ًمٙمـ   وؾمٞمٚم٦م أهن٤م  ًُمٜمٝمؿ شَمَقمهُّ

ؼ ٕهن٤م ُمنموقم٦م:  .اًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل يرى أّٓ  وهل ُمنموقم٤مً  هدوم٤مً  شُمـَح٘م 

 اًمت٘مّمػم وإُم٤م اًمّمحٞمح٦م، سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد هق هذا قمغم حيٛمؾ اًمذي

 أو يمثػمون قمٚمامء هٜم٤مك أن طمٞم٨م إؾمػ، ُمع ُمقضمقد هذا اجلٝمؾ اًمنميٕم٦م، شمٓمٌٞمؼ ذم

ة إمم يٜمٔمر أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ أنف يرون يمثػميـ  يٕمٙمًقن أهنؿ يمام ويمٗمٞمٝم٤م، وضمٝمٝم٤م اعمرأ

 وضمف إمم شمٜمٔمر أن هل٤م جيقز ًمٚمٛمرأة وٓ: ي٘مقًمقن طمٞم٨م ظمٓمئٝمؿ، ُمع ُمٜمًجٛمقن ومٝمؿ

 ذًمؽ ُمع ًمٚمرضمؾ، سم٤مًمٜم٦ًٌم وٓ ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ سمٕمقرة، ًمٞمس اًمرضمؾ وضمف اًمرضمؾ،

 يٛمٙمـ يمٞمػ اهلل، ؾمٌح٤من: ٟمحـ وم٘مٚمٜم٤م اًمرضمؾ، وضمف ممإ شمٜمٔمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: ىم٤مًمقا 

ر  حتي اًمدرس، حتي اعمًجد، حتي ُمثالً  اُمرأة ُمـ اضمتامقمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م طمٞم٤مةً  شَمَّمقُّ

 اخلٓمٞم٥م هذا إمم شمٜمٔمر أن يٛمٙمـ ٓ سمٌٍمه٤م ُمٓمرىم٦م هٙمذا يٙمقن يمٞمػ اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم

س، هذا إمم أو  شَمٜمَٓمُّع هذا هذا، ىم٤مل ُم٤م اًمنمع ٓ، حمرم، اًمٜمٔمر هذا ٕن جيقز ُم٤م اعمُـَدر 

د  .اًمديـ ذم وشَمَِمدُّ

 ـمٌٞمٕمٞم٦م، قم٤مدي٦م سمريئ٦م ٟمٔمرةً  يمٗمٞمٝم٤م وإمم اعمرأة وضمف إمم اًمرضمؾ يٜمٔمر أن: مت٤مُم٤مً  وُمثٚمف

 هق ضمٞمدًا، اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُم٠ًمخ٦م ومٝمؿ وقمدم أوًٓ، ضمٞمداً  هذه اعم٠ًمخ٦م ومٝمؿ ومٕمدم

 ؾمت٤مر ووع ذم قمٚمٞمٝم٤م، اإلذاف أو اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء قمغم اًم٘م٤مئٛملم ُمـ سمٙمثػم أودى اًمذي

 ُيقىمع ىمد وهذا يّمكم، وهق اإلُم٤مم أو اًمرضم٤مل َيَرْيـ أن قمـ اًمٜم٤ًمء يٗمّمؾ ضمدار ُمـ

 وهـ اإلُم٤مم أظمٓم٠م إذا اإلُم٤مم، أظمٓم٠م ُم٤م إذا اًمٜم٤ًمء، صالة ذم إطمٞم٤من سمٕمض ذم ُمٗمًدة

 ذم ي٘مقًمقا  ُمثٚمام ؿمٜم٥م أبق ُمـ اهلل ؾمٌح٤من إٓ يًٛمٕمقا  ُم٤م ومٕمؾ، ُم٤مذا اإلُم٤مم يريـ ٓ

 ومٞمْمٓمرسمـ.. أم شمِمٝمد أم اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم اإلُم٤مم شمرى ي٤م ومٞمحت٤مروا د،اًمٌال سمٕمض

 قمٚمؿ، أجْم٤مً  وومٞمٝم٤م قمؼمة، ومٞمٝم٤م ىمّم٦م ذم ُمٕمل وىمع وؿمٌٞمٝمٝم٤م ُمٜمٝم٤م وىمع وهذه اًمّمالة، ذم
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 .ومٙم٤مه٦م أجْم٤مً  وومٞمٝم٤م

 ضمٌؾ ُمْم٤مي٤م،: اؾمٛمٝم٤م هٜم٤مك ىمري٦م إمم أصٞمػ ذه٧ٌم دُمِمؼ ذم وأن٤م ُمرة يمٜم٧م

ُُمقين حيي، مل اإلُم٤مم أن واشمٗمؼ اعمًجد، إمم ًمٗمجرا صالة إمم ومٜمزًم٧م ضمدًا، ٟمِمٞمط  وم٘مدَّ

 اًمًجدة ؾمقرة ىمراءة أت٘مـ ٓ اجلٛمٕم٦م، يقم ص٤ٌمح ويم٤من أت٘مـ، ٓ يقُمئذٍ  وأن٤م إُم٤مُم٤ًم،

 ،ُمريؿ ؾمقرة ٝمٞمٕمص،يم: ؾمقرة وم٤مومتتح٧م سمتامُمٝم٤م، أجْم٤مً  اًمدهر ؾمقرة وىمراءة سمٓمقهل٤م،

 .ؾم٤مضمديـ هيقون ظمٚمٗمل ُمـ سم٤مًمٜم٤مس وإذا ريمٕم٧م طمٞمٜمام ومدهِم٧م

 يمٚمٝمؿ ًمٜم٤مسا وإذا ،ُمريؿ ؾمقرة ُمـ صٗمحتلم ىمرأت ُم٤م سمٕمد ريمٕم٧م أن٤م: عم٘مّمقدا 

 ؾمقرة ي٘مرأ  اإلُم٤مم أن ُمتٕمقديـ هؿ مجٕم٦م، ص٤ٌمح مجٕم٦م، يقم اًم٥ًٌم؟ ُم٤م يًجدوا،

 َهَقوا وهؿ ريمٕم٧م وم٠من٤م هٜم٤مك، أن٤م ُم٤م يمٝمٞمٕمص أىمرأ  أن٤م يًجد، يريمع ُم٤م وم٘مٌؾ اًمًجدة،

 ٕين إىمؾ: قمغم إول اًمّمػ ي٘مٓمع اعمٜمؼم ذًمؽ ُمع ِصَٖمره قمغم اعمًجد ؾم٤مضمديـ،

 ذم وؿم٤مريمقين ظمٓم٠َمهؿ ومتداريمقا  خلٓمئٝمؿ اٟمتٌٝمقا  ظمٚمٗمل اًمذيـ أن، اًمٕمٝمد سمٕمٞمد

 أن٤م ؾمٛمٕمقين ح٤م إٓ ؾم٤مضمديـ، اهلل ؿم٤مء ُم٤م متقا  اعمٜمؼم وراء هٜم٤مك اجلامقم٦م أُم٤م اًمريمقع،

: يٕمٜمل أدري، ُم٤م ويمالم هٜم٤مك ؿمقذة وطمّمٚم٧م ىم٤مُمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: أىمقل

 .ىم٤مًمقا  ُم٤مذا أقمٚمؿ اهلل أمحؼ، ضم٤مهؾ ؿمتٛمقين ؾمٌقين ٛمٙمـي ظمّم٤مم،

 .صدده٤م ذم أن ًمًٜم٤م ُمققمٔم٦م، هلؿ قمٛمٚم٧م صمؿ اًمّمالة، أمتٛم٧م أن٤م: اعمٝمؿ 

 قمٜمف ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م اًمذي احل٤مضمز وهذا اعمٜمؼم، هذه ىمّمتل ذم اًمذي احل٤مضمز: اًمِم٤مهد 

 أنف سمٚمٖمٜمل وهذا احل٤مضمز، وراء ُمـ صالة ُيٌٓمؾ إطمٞم٤من سمٕمض ذم ٕنف ذ: يمالمه٤م آٟمٗم٤مً 

 .ىمري٤ٌمً  اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم وىمع

 ًمف يم٤من وإن.. اجلدار هذا ُيزيؾ أن ُم٤مًمؽ أيب إؾمت٤مذ قمغم اىمؽمطم٧م أن٤م: وًمذًمؽ 

 .وؾمٝمقه وظمٓم٠مه اإلُم٤مم يروا طمتك اًمٕمٞمقن ُمٜمف شمٜمٗمذ ُم٤م اًمٕمٞمقن هذه وًمٙمـ قمٞمقن،

: اًمٜم٤مس ي٘مقًمقا  اًمث٤مًمث٦م، ًمٚمريمٕم٦م ي٘مقم يتِمٝمد ُم٤م سمدل أطمٞم٤مٟم٤مً  اإلُم٤مم طم٘مٞم٘م٦مً  ٕنف 

 اًمذيـ ومٝم١مٓء يٕمقد، أن يرى ٓ وشم٤مرة يٕمقد، أن ذقم٤مً  يرى ىمد ومت٤مرة اهلل، ؾمٌح٤من

 جيقز ٓ ًمذًمؽ وىمٚم٘مٚم٦م، سمٚمٌٚم٦م ومٞمٙمقن رء، أي يٕمرومقا  ُم٤م يٕمرومقا؟ ُم٤مذا احل٤مضمز وراء
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 .وم٤مصؾ اعمّمغم ذم يٙمقن أن

 واًمٜم٤ًمء؟ اًمرضم٤مل سملم :وداخٓة

 .ٟمٕمؿ أي :الىٗخ

 ( 55: 19: 77/ 787/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (. 55: 71: 17/ 787/ واًمٜمقر دىاهل) 

 أحْام ُيٌبق فٖل ادسجد فٕاء دم غرفة دم شْن وٚذن أو إوام

 الُرفة؟ هذه دم ادسجد

 أطمٙم٤مم قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ ومٝمؾ اعمًجد، ومٜم٤مء ذم همروم٦م ذم ؾمٙمـ ُم١مذن أو إُم٤مم :وداخٓة

 ومٞمف؟ واخلالف اعمًجد حتٞم٦م ُمثؾ اعمًجد،

 إًمٞمٝم٤م اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ: أي اعمًجد، ُمـ هل هذه اًمٖمروم٦م يم٤مٟم٧م إذا :الىٗخ

 .اعمًجد ُمـ ومٝمل اعمًجد، سم٤مب ُمـ إٓ ومٞمٝم٤م واًمدظمقل

 سم٤مب يٕمٜمل ًمف يم٤من وًمق اًمزىم٤مق، ُمـ اًمٓمريؼ يم٤من إذا إًمٞمٝم٤م، اًمدظمقل يم٤من إذا أُم٤م 

 .اعمًجد ُمـ ًمٞمس ٕنف اعمًجد: حتٞم٦م يٚمزُمف ومال اعمًجد، إمم اًمٖمروم٦م هذه ُمـ

 ( 55: 79: 71/ 711/ واًمٜمقر اهلدى) 



 واجلهب احلائض دخول

 املسحد
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 التٕبٗه وع الدرس، لسامع ادسجد احلائض ادرأة دخول حْم

 البدع ون ادساجد دم لٓدروس الٕساء إقاوة أن عذ

 ؟[اًمدرس ًمًامع اعمًجد احل٤مئض اعمرأة دظمقل طمٙمؿ]:وداخٓة

س ُمـ اًمدرس أثٜم٤مء اعمًجد دظمقهل٤م أُم٤م :الىٗخ  ؾمقاء ومٞمجقز، اًمرضمؾ اعمَُدر 

ً، أو طم٤مئْم٤مً  يم٤مٟم٧م ة ُمـ اًمدرس ًمًامع اعمًجد دظمقهل٤م أُم٤م ـم٤مهرا  ذم شمدرس اُمرأ

 .طم٤مئْم٤مً  أم ـم٤مهراً  يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمًٜم٦م، ذم هل٤م أصؾ ٓ سمدقم٦م ومٝمذه اعمًجد

 ...:وداخٓة

ة يتٕمٚمؼ ضم٤مٟم٥م: ضم٤مٟم٤ٌمن... هل٤م اعم٠ًمخ٦م أظمل ي٤م :الىٗخ  جيقز هؾ احل٤مئض، سم٤معمرأ

ؾم٦م هذه ُمّمٓمٗمك، أم ٤مأهن قمٜمٝم٤م شم٘مقل اًمتل وهذه ٓ؟ أم اعمًجد شمدظمؾ أن هل٤م  ذم ُُمَدر 

ة سم٠من شم٘مقل  طمٞمٜمام اًمّمقاب؟ وملم  شمّمٞم٥م، ومٝمل اعم٤ًمضمد،  اعمًجد؟ شمدظمؾ أن هل٤م اعمرأ

 ومٞمٙمٗمل اًمدرس ًمًامع اعمًجد سمدظمقل وم٤مًم١ًمال أضم٤موسمؽ، مل ًمٙمـ ؾمٚمٞمؿ، يمالم ومٝمذا

 .اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ

ة شمدريس أُم٤م]  ض،احل٤م اًمٕمٍم ذم طمدصم٧م اًمتل اًمٌدع ُمـ ومٝمذا[ اعمًجد ذم اعمرأ

ؾملم أيمثر ًمٌدقمٞمتٝم٤م يتٜمٌف ٓ واًمتل  .أجْم٤مً  اعمٗمتلم ورسمام واخلٓم٤ٌمء اعمَُدر 

س سم٤مقمت٤ٌمره٤م ومٝمل   ًمٚمٛمذاه٥م اعمخ٤مًمػ اًم٘مقل ُمـ شمًتٗمٞمد ومٝمل اعم٤ًمضمد، ذم شُمَدر 

 طَم٤مِوًمقا  اعمًجد، شمدظمؾ أن هل٤م احل٤مئض اعمرأة أن -ؿمؽ سمال ظمٓم٠م وهق- إرسمٕم٦م

د ًمتٙمثػم اًم٘مقل هذا شمًتٖمٚمقا   .سمدرؾمٝم٤م تاحل٤مضا  ؾمقا

 شمٙمـ مل ؾمٞمئ٦م وؾمٜم٦م ظمٓمػمة، سم٤مدرة هذه اعمًجد ذم شمدريًؽ إن: هل٤م ىمٞمؾ إذا أُم٤م 

 .آظمره إمم.. و سمح٤مهلـ اًمٜم٤ًمء دظمقل ٓ ىمٌؾ، ُمـ

 وُمٜمٝمـ اًمًٚمٗمٞم٦م ُمٜمٝمـ اعمتديٜم٤مت اعمًٚمامت ُمـ يمثػم ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م ـم٤مح٤م وهذا 

 ذم سمٕمٞمٜمل رأج٧م أن٤م ٦م،ؾمٜم وُأُمٞمت٧م إٓ سمدقم٦م ُأطْمدِ صَِم٧م ُم٤م أنف ي٘مٞمٜم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ويمام اخلٚمٗمٞم٦م،
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 أذيمر ُم٤م ًمّمالة ومذه٧ٌم ؿم٘مرة، حمٛمد أظمقٟم٤م ومٞمف يّمكم اًمذي اًمديـ صالح ُمًجد

 اًمٞمقم سمٞمًٛمقه اًمكم: يٕمٜمل اعمًجد يدظمٚمقن اًمرضم٤مل سمٕمض رأج٧م قمٍم، أو فمٝمر أن

 يرضمٕمقا  قمؿ رضم٤مل ؿمٗم٧م ح٤م أدظمؾ، أن وأردت دظمٚم٧م ح٤م وأن٤م ويٕمقدون،... احلرم

ؾم٦م اًمٜم٤ًمء، ُمـ يُمّٚمف ُُمـحتؾ ًجداعم: ىم٤مًمقا  ومٞمف؟ ؿمق ظمػم رضمٕم٧م،  ذم هٜم٤مك واعمُـَدر 

س اعمٜمؼم ذم أو اًمّمدر  ذم يّمٚمقا  يدظمٚمقا  أن اًمرضم٤مل وُمٜمٕمقا  اعمًجد، واطمتٚمقا  شُمَدر 

 .اًمّمالة وىم٧م

 .اًمّمالة وىم٧م ذم :وداخٓة

 أن اؾمتٓم٤مع سمّمٕمقسم٦مٍ : يٕمٜمل ُم٤مًمؽ أبق أنف سمٚمٖمٜمل يمامن ُم٤م، سمٕمد ُمـ اًمٔم٤مهر :الىٗخ

 ٟم٤ًمء صمؿ اعمًجد، يمٌػم طمجؿ طم٤مضيـ اًمٜم٤ًمء ُمـ طم٤مضيـ ٟمقا يم٤م اًمّٚمـل ٕنف خيرج:

ة يمؾ: يٕمٜمل يتٙم٤مصمرن،  .ُُمدَّ

 اًمٕمٛمر سمؽ يٓمؾ إن إطم٤مدي٨م، سمٕمض ذم ضم٤مء يمام مت٤مُم٤ًم، أن أتّمقر وم٠من٤م: اعمٝمؿ 

 ..اًمٜم٤ًمء شَم١ُمم إُم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م ًمٚمٜم٤ًمء، ظم٤مص٦م ُم٤ًمضمد أن أتّمقر سمٕمٞمٜمؽ، هذا ؾمؽمى

 ؿمؽ سمال وهذا ظم٤مص٦م، ًمٚمٜم٤ًمء ٤ًمضمدُم ؾمتقضمد اًمٌٕمٞمد اعمًت٘مٌؾ[ ذم] أرى

 .ُمًجده٤م ذم صالهت٤م ُمـ هل٤م ظمػم سمٞمتٝم٤م ذم وصالهت٤م اًمًٜم٦م، ظمالف

 هدي قمـ اًمٖمٗمٚم٦م وؾم٥ٌم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هدي قمـ اًمٖمٗمٚم٦م ؾمٌٌف يمٚمف وهذا 

 شمٙمقن سمِّده ؾمٜم٦م، أو سمدقم٦م اًمٌمء هذا إومم ي٘مقل سمّده اًمّٚمـل ٕنف سم٤مًمًٜم٦م: ضم٤مء اًمرؾمقل

 قمٚمٞمف زُمٜمف ذم يٕمٞمِمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمٙمريٛم٦م، اًمٜمٌقي٦م ًمٚمحٞم٤مة ضمداً  ؾمعوا سم٘مدر إطم٤مـم٦م قمٜمده

 .ورضم٤مل ٟم٤ًمء ُمـ اًمٙمرام أصح٤مسمف وُمٕمف اًمًالم

 :..:..( 11/   17/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد اجلٕب دخول حْم

 .؟[ اعمًجد اجلٜم٥م دظمقل طمٙمؿ] :السائل

  اعمًجد ذم ٜم٥ماجل وسمٞمٜمف سمٞمٜمف َيـُحقل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم ٟمجد ٓ :الىٗخ
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 ؟«ؾمٌٞمؾ قم٤مسمري إٓ ضمٜم٤ٌمً  وٓ» :السائل

 ذم ىمقٓن ومٝمٜم٤مك «اًمّمالة شم٘مرسمقا  وٓ» وصٗمٝم٤م شمٕمٚمٛمقن يمام أي٦م هق ٓ، :الىٗخ

: اًمث٤مين اًمّمالة، شم٘مرسمقا  ٓ: إول اًمتٗمًػم، قمٚمامء قمٜمد ُمٕمرووم٤من أي٦م هذه شمٗمًػم

 .اًمّمالة ُمقاوع

 .إومم هق ومٕمدُمف وقمدُمف، اًمت٘مدير سملم إُمر دار إذا أنف اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد وُمٕمٚمقم 

ر أن اعمُـَٗمن   قمغم ُيقضم٥م ُم٤م ًمٞمس ومٝمٜم٤م   شم٘مرسمقا  ٓ: ومٞم٘مقل حمذووم٤م، ُمْم٤موم٤م ُيَ٘مد 

ٜم٤م ح٤مذا؟ اًمّمالة، ُمقاوع أي اًمّمالة  وُم٤م إُمر ٕووح ذًمؽ أراد ًمق وضمؾ قمز َرسمُّ

 اًمت٘مدير ُمـ يٛمٜمع اًمذي إول اًم٥ًٌم هذا: أوٓ وضمؾ، قمز طم٤مؿم٤مه اًمٜم٤مس، قمغم ًمٌس

ٌْٜمَك «ؾمٙم٤مرى وأنتؿ اًمّمالة شم٘مرسمقا  ٓ» إرضمح اًمتٗمًػم هذا ومٕمغم هذا،  أي٦م شمٗمًػم ُي

 ٓ اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م اجلٛمٚم٦م هذه «شم٘مقًمقن ُم٤م شمٕمٚمٛمقا  طمتك»: وضمؾ قمز ىم٤مل طمٞم٨م أي٦م مت٤مم ُمـ

 .اًمّمالة ٓرشمٞم٤مد وإٟمام اعم٤ًمضمد، ٓرشمٞم٤مد شمٕمٚمٞمال شمٙمقن أن شمّمح

د هذا   شم٘مرسمقا  ٓ» ؾمٙم٤مرى اًمّمالة ذم قلاًمدظم هق اًمٜمٝمل ُمـ اعم٘مّمقد أن ُي١َميم 

 إٓ ضمٜم٤ٌم وأنتؿ اًمّمالة شم٘مرسمقا  ٓ شم٘مقًمقن ُم٤م شمٕمٚمٛمقا  طمتك ؾمٙم٤مرى وأنتؿ اًمّمالة

 .شمٖمتًٚمقا  طمتك ُمتٞمٛمٞملم اعم٤ًمومريـ إٓ: أي «اًمًٌٞمؾ قم٤مسمري

 :..(  17: 71/   81/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد احلائض دخول حْم

 اعمّمغم؟ ـيدظمٚم وٓ اًمٕمٞمد ذم احلُـٞمَّض حيُي  :السائل

 ًمٞمس[ ًمٙمـ.. ]ُيَّمٚملِم ٓ وهـ اًمّمالة ُمٙم٤من اعمّمغم ٕن هٙمذا: ٟم٘مقل ٟمحـ-

 اعمًجد، ذم يٛمٙمثـ أن هلـ جيقز ٓ اعمًجد، يدظمٚمـ أن هلـ جيقز ٓ أنف قمغم هنك ومٞمف

 .اًمٓم٤مهرات أُم٤ميمـ حيتٚمٚمـ أن اًمّمالة ُمـ اًمٓم٤مهرات ُمٜمٕمقا  إذا

 اجلقاب، قمغم سيح ًمٞمؾد ىمّمتٞمف وذم روايتٞمف ذم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م قمٜمدٟم٤م 



 دظمقل احل٤مئض واجلٜم٥م اعمًجد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ٟم٤موًمٞمٜمل: قم٤مئِم٦م ي٤م: ًمٕم٤مئِم٦م ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ومٗمل: إول احلدي٨م أُم٤م

 ذم ًمٞم٧ًم طمٞمْمتؽ إن»: ىم٤مل طم٤مئض، إين اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م اعمًجد ُمـ اخلُْٛمَرة

 .«يدك

 أنف: اًمث٤مين اًمٌمء اخلٛمرة، وٟم٤موًمٞمٜمل اعمًجد ادظمكم: إول اًمٌمء ؿمٞمئ٤من، هٜم٤م 

 طمٞمْمتؽ إن» يدك، ذم هق احلٞمض هؾ اخلُْٛمرة، وشمٜم٤موًمؽ اعمًجد ؽدظمقًم ذم أجش

 «يدك ذم ًمٞم٧ًم

 .اعمًجد شمدظمؾ احل٤مئض أن قمغم يم٤مًمٜمص إىمؾ قمغم أو ٟمص ومٝمذا 

 ذم اًمقداع طمج٦م ذم ٟمزًمقا  ح٤م اًمقداع، طمج٦م ذم أظمر طمديثٝم٤م ذًمؽ ُمـ وأسح 

 ظم٤مص٦م اخلٞم٤مم يٜمّمٌقن يم٤مٟمقا  احل٤مل وسمٓمٌٞمٕم٦م ُمٙم٦م، ُمـ ىمري٥م سمنف ُيٕمرف ُمٙم٤من

 ُمـ ومٕمرف شمٌٙمل، ومقضمده٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومدظمؾ اًمٜم٤ًمء،

 قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م أنٗم٧ًم؟، ُم٤مًمِؽ »: هل٤م وم٘م٤مل طم٤مهل٤م، ُم٤م طم٤مهل٤م

َّٓ  همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا»: اًمًالم  شمٓمقذم أ

 .«شمّمكم وٓ

 ي٘مرأ  واحل٤مج إظمرى، اعم٤ًمضمد قمـ ومْمال احلرام جداعمً يدظمؾ وم٤محل٤مج 

 .واًمٓمقاف اًمّمالة ؾمقى احل٤مج يّمٜمع ُم٤م يمؾ شمٗمٕمؾ وأن شمّمٜمع أن هل٤م وم٠مب٤مح اًم٘مرآن،

َّٓ  ُمٜمٝم٤م أراد اًمًالم قمٚمٞمف أنف ومٚمق   قمٜمف ومْمال سمٜم٤م إومم ُمـ ًمٙم٤من اعمًجد، شمدظمؾ أ

 أن شمًتٓمٞمع ًمـ عمًجدا شم٘مرب مل إذا ٕنف اعمًجد: شم٘مريب ٓ: هل٤م ي٘مقل أن اًمًالم قمٚمٞمف

 .اًمٙمؾ قمـ اًمٜمٝمل يًتٚمزم ٓ اجلزء قمـ واًمٜمٝمل شمٓمقف،

 :..( 17: 17/    81/  واًمٜمقر اهلدى)



 بيت على مسحد إقامة

 بيت مكاى يف أو





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أو ذم ُمٙم٤من سمٞم٧م
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 بٗت عذ وسجد إقاوة حْم

  ؟ سمٞم٧م قمغم ُمًجد اقمتالء جيقز :السائل

 .جيقز ُمًجداً  أوىمػ إذا جيقز، :الىٗخ

 :..( 70: 11/   01/   واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلٔع فٖٗا تّام وساجد إىل وحتويٖٓا البٗوت اشتئجار حْم

 واجلامعات

 ُمًت٠مضمرة؟ أُم٤ميمـ ذم ُم٤ًمضمد[ إىم٤مُم٦م طمٙمؿ]:السٚال

 ذم يٗمٕمٚمقن هٙمذا واجلامقم٦م، اجلٛمٕم٦م ومٞمٝم٤م يّمٚمقن ُم٤ًمضمد هذه: يٕمٜمل :الىٗخ

ًمقهن٤م يًت٠مضمروهن٤م سمٞمقت إٟمجٚمؽما، ذم اًمٖمرب سمالد  .وُم٤ًمضمد ُمّمٚمٞم٤مت إمم وُيـَحق 

 سمٕمض وأخ٘مٞمٜم٤م اًمٌٞمقت ذم اعمّمٚمٞم٤مت سمٕمض وطميت سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم ذه٧ٌم ح٤م

 يم٤مٕتراك إقم٤مضمؿ اعمًٚمٛملم ُمـ هؿ اعمّمٚمٞم٤مت هذه ُي٘مٞمٛمقن اًمذيـ وضمدٟم٤م اًمٙمٚمامت،

 ؾمٌح٤من: وم٘مٚم٧م اًمتٛمذه٥م، قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهؿ واهلٜمقد، واًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم

 ذم ًمٚمُجَٛمٕم٤مت ه١مٓء صٚمقات [01:ومّمٚم٧م]﴾وَم٤مِق أ ذِم  آَي٤مشمِٜم٤َم ؾَمٜمُِرهيِؿْ ﴿: اهلل صدق! اهلل

 ُمـ ُم٠مذون إؾمالُمل سمٚمد ذم شُمَ٘م٤مم أن يِمؽمط ٕنف ُمذاهٌٝمؿ، قمغم شمّمح ٓ إُم٤ميمـ هذه

 إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة ومٝمذه اًمٙمٗمر، سمالد ذم يّمٚمقن وهؿ ومٙمٞمػ اًمدوًم٦م، رئٞمس ىمٌؾ

 أن طمٞم٨م اهلل، رؾمقل طمدي٨م وقمغم اهلل يمت٤مب قمغم يتٗم٘مٝمقن اًمذيـ ٟمحـ، ُمذهٌٜم٤م قمغم

٤َم َي٤م﴿: ىم٤مل اًم٘مرآن سيح ذم وضمؾ قمز اهلل ـَ  َأهيُّ ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  .اجلامقم٦م ؾمقى ذط أيَّ  اؿمؽمط ُم٤م [9:اجلٛمٕم٦م]﴾اًْم

 ُمذهٌٝمؿ، قمغم شمّمح وٓ ُمذهٌٜم٤م قمغم شمّمح ه١مٓء صالة هلل، احلٛمد: وم٘مٚم٧م 

 عمذه٥م يتٕمّم٥م ٓ أن اعمًٚمؿ قمغم شمقضم٥م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم اًمٌٕمض ٟمٔمر وًَمَٗم٧مُّ 



 إىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أو ذم ُمٙم٤من سمٞم٧م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ُمـ سمّمػمة قمغم يٙمقن: أوًٓ  طمتك واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء ح٤م وإٟمام اعمذاه٥م، ُمـ

 .رسمف قمٜمد اهلل ؿم٤مء إن وُم٘مٌقًم٦م صحٞمح٦م قم٤ٌمدشُمف شمٙمقن: وطمتك ديٜمف،

 ..(:19: 71/   07/   واًمٜمقر اهلدى) 

 دم أم أفًل، الٕبوي بادسجد األول اليف دم اليالة

 الروضة؟

 .اًمروو٦م؟ ذم أم أومْمؾ اًمٜمٌقي سم٤معمًجد إول اًمّمػ ذم اًمّمالة هؾ :السائل

 أول، صػ إول اًمّمػ ومٝمٜم٤مك اعمًجد، اُمتد طمٞم٨م إول اًمّمػ :الىٗخ

 ومٞمف دّ ُمُ  ُمٝمام اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م ظم٤مص٦م، ومْمٞمٚم٦م هل٤م ًمٞمس اًمروو٦م ذم واًمّمالة

٤موي ٓ اًمّمػ، أول ذم يّمكم ُمـ ومْمٞمٚم٦م ًمٙمـ واطمدة، وم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م ومٞمف وِزيدَ  ًَ  ومْمٞمٚم٦م شُم

 اًمٜم٤مس يتٝمجؿ اًمذي واًمتَّٝمجؿ اًمروو٦م ذم اًمّمالة أُم٤م اًمّمػ، آظمر ذم يّمكم ُمـ

راً  ًمف أضمد ٓ أن٤م اًمدقمقى، هذه سم٥ًٌم  .اًمنميٕم٦م ذم ُُمؼَم 

 اًمروو٦م؟ ذم ًمٚمتٜمٗمؾ أومْمٚمٞم٦م هٜم٤مك :وداخٓة

 .اعمًجد ٤مئريمً... :الىٗخ

 .«وُمٜمؼمي سمٞمتل سملم ُم٤م» :وداخٓة

 اًمّمػ وَدقَمقا  صٚمقا  أنف يٕمٜمل ٓ هذا..«اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م» :الىٗخ

 ..إول

 ُمت٤ًموي٦م اعمًجد أضمزاء يمؾ هؾ اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م، ذم اعم٘مّمقد..ٓ ٓ :وداخٓة

 اًمروو٦م؟ ُمع

 وهق ٤مص٦م،ظم ومْمٞمٚم٦م اًمروو٦م ذم ًمٚمّمالة ي٠مِت  مل: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م اًمذي هذا :الىٗخ

 واًمٜم٤مومٚم٦م هٜم٤مك أومْمؾ اًمدرس أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ صحٞمح، اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م

 ..هٜم٤مك أومْمؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أو ذم ُمٙم٤من سمٞم٧م
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َتٚمزم ُم٤م اًمٌ٘مٕم٦م أومْمٚمٞم٦م: يٕمٜمل :وداخٓة ًْ  سم٘مٕم٦م أهن٤م سمحٙمؿ ومٞمٝم٤م؟ اًمٕمٛمؾ أومْمٚمٞم٦م شَم

 وشمالوة ومٞمٝم٤م اًمذيمر اجلٜم٦م، ري٤مض ُمـ روو٦م أهن٤م ومٞمٝم٤م ورد اعمًجد أن: وظمّمقص٤مً 

 .اًمٜم٤مومٚم٦م وصالة اًم٘مرآن

٤مً  ًمٞم٧ًم :الىٗخ  .ذًمؽ ذم َٟمّمَّ

 :..( 18: 07/  79/    واًمٜمقر اهلدى) 

 بٕاء وحْم ادٗاه، دورات حتت ادبٕٗة ادساجد دم  اليالة حْم

 ادسجد عذ غرف أو بٗوت

 ذم اجلٛمٕم٦م صالة دمقز ٓ أنف أومتك اًمِمٕمراوي اًمِمٞمخ ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م ذم :وداخٓة

 ؟ اعمٞم٤مه دورات حت٧م اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد

 ًمِـَؿ؟ :ىٗخال

 ويٙمقن اعمًجد، هقاء: ىم٤مل ُمٗمٝمقم همػم يمالم ىم٤مل هق أدري، ُم٤م :وداخٓة

 ...ٟمقم همروم٦م ومٞمف يٙمقن أن يٛمٙمـ اعمًجد

 .اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًامء إمم :الىٗخ

ٟمٜم٤م أن زم سمدا قمٜمدُم٤م ـمٌٕم٤مً  أن٤م ٟمٕمؿ، :وداخٓة  ؾمقى يٛمتٚمٙمقن ٓ اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 ؿمديدة سمٚمٌٚمف ومٕمٛمؾ الة،اًمّم يًتٓمٞمٕمقن ٓ ُمٜمٝمؿ ُأظمذت ًمق سمحٞم٨م اعم٤ًمضمد، هذه

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم اهلل ؿم٤مء إن اًمِم٤مذم اجلقاب ومٜمريد ضمدًا،

 اًمٕم٤ٌمدات، ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم شُمْذيَمر اًمتل اًمٙمثػمة اًمنموط ُمـ يمثػماً  إن :الىٗخ

 ىمٞمٚم٧م إٟمام اًمنموط هذه ُمـ يمثػماً  أن واحل٘مٞم٘م٦م اجلٛمٕم٦م، صالة وُمٜمٝم٤م اعم٤ًمضمد،: وُمٜمٝم٤م

 صدر وم٢مذا ظمٓم٠م: هق ُم٤م وُمٜمف صقاب، هق ُم٤م ُمٜمف مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام واًمرأي، سم٤مًمرأي

 ..ُم٠مضمقر ومٝمق ظمٓم٠مً  ويم٤من جمتٝمد، قم٤ممل ُمـ اًمرأي

 سمف سم٤مٕظمذ اعمٚمزم اًمدًمٞمؾ قمـ ومٞمف اًمٌح٨م سمٕمد يتٕمرى اًمذي اًمرأي هذا ُمثؾ وًمٙمـ



 و ذم ُمٙم٤من سمٞم٧مإىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ى إذا اًمرأي هذا ُمثؾ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ آصم٤مر ُمـ أثر أو ؾمٜم٦م، أو يمت٤مب، ُمـ  قمـ شَمَٕمرَّ

ف طمٞمٜمئذٍ  إدًم٦م: هذه ُمـ رء  اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ»: ط اًمٜمٌل ىمقل إًمٞمف ُٟمَقضم 

 .«ذط ُم٤مئ٦م يم٤من وًمق سم٤مـمؾ، ومٝمق

ٌْٜمَك أن ُم٤مٟمٕم٤مً  ٟمري ٓ ومٜمحـ ٌْٜمَك أو ُمدرؾم٦م، ُمثالً  اعمًجد ومقق ُي  اعمًجد ومقق ُي

 .. ذًمؽ ٟمحق أو اخل٤مدم أو ًمٚمٛم١مذن أو ًمإلُم٤مم دار

 اعمًجد: ومقق يٙمقن ٓ وأن ضم٤مٟم٤ًٌم، يٙمقن أن جي٥م اعمرطم٤مض أن رأج٤مً  أرى ًمٙمٜمل

م سم٤مب ُمـ هذا ٌْٜمَك أن أُم٤م اعم٤ًمضمد، إيمرا  ُمٕمّمٞم٦م، أي ومٞمف شم٘م٤مم وٓ اعمًجد، قمغم سمٜم٤مء ُي

 ؾماموات ؾمٌع إمم أو اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم اعمًجد ومقق ُم٤م أن ادقم٤مء ٕن ُمٜمف: ُم٤مٟمع ٓ هذا

 :ىمٞمؾ يمام وإُمر اًمدًمٞمؾ، قمـ جمردة دقمقى ومٝمذه ُمًجد، هق

 أدقمٞم٤مء أبٜم٤مؤه٤م سمٞمٜم٤مت ٤مقمٚمٞمٝم شم٘مٞمٛمقا  مل ُم٤م واًمدقم٤موي

 .سم٤محلج٦م ـم٤مًمٌٜم٤مه ذًمؽ همػم ادقمك وُمـ اعم٠ًمخ٦م، هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٜمدي ُم٤م هذا

 (55: 51: 71/ 181/واًمٜمقر اهلدى) 

 بٗوت أصٖٓا دم هي التي ادساجد دم اجلَٔة صالة حْم

 وستٙجرة

 ُمٚمؽ ُمًجد يقضمد ٓ أورسم٤م ذم اعمديٜم٦م هذه ذم هٜم٤مك: إول اًم١ًمال :وداخٓة

 اجلٛمٕم٦م صالة ُمثؾ اًمّمالة دم٥م ومٝمؾ ُم١مضمرة، اعم٤ًمضمد ُُم١مضّمرة،... داعم٤ًمضم يمؾ

 ُمثاًل؟ اًمدراؾم٦م أو اًمٕمٛمؾ سمحج٦م اجلٛمٕم٦م صالة يؽمك أن ًمإلٟم٤ًمن حيؼ وهؾ ومٞمٝم٤م،

ق أن أرضمقك: الىٗخ  اجلقاب، وشم٠مظمذ واطمد رىمؿ شم٠ًمل وآظمر، ؾم١مال سملم شُمَٗمر 

 ُمثكم، اًم٤ًمُمع ذهـ ذم ح٤مً واو اًمٌح٨م يٙمقن أن أدقمك هذا وهٙمذا، شُمَثٚم ٨م صمؿ شُمَثٜم ل صمؿ

 .أجْم٤مً  همػمي وذم

 ومٞمف وُيٜم٤مدى اعمًٚمٛمقن، ومٞمف جيتٛمع ُمٙم٤من يمؾ: إول اًم١ًمال قمـ وم٤مجلقاب 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أو ذم ُمٙم٤من سمٞم٧م
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 حييوا: أن اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٜمداء هذا يًٛمع ُمـ يمؾ قمغم ومٞمج٥م اجلٛمٕم٦م، ًمّمالة

َا َيا﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمع ُمٜمٝمؿ دم٤موسم٤مً  الةِ لِ  ُنودَِي  إَِذا آَمـُوا الَِّذينَ  َأُّيه مِ  ِمن   ؾصَّ  َيو 

ُُؿَعةِ  ا اْل  َعو  رِ  إَِل  َفاس  َبي عَ  َوَذُروا اّللَِّ  ذِك  ٌ  َذلُِؽم   ال  َؾُؿونَ  ُكـتُم   إِن   َلُؽم   َخي   .[9:اجلٛمٕم٦م]﴾َتع 

ي قمراء اعمٙم٤من يم٤من إن ذًمؽ سمٕمد هيؿ ومال   هيؿ ٓ صمؿ قمامرًا، يم٤من أو صحراء، أو سَمر 

 هل أو ُمٚمؽ، اًمٜم٤مس ٕطمد دار هل أو وىمػ له ومٞمٝم٤م يّمٚمقن اًمتل اًمٕمامرة يم٤مٟم٧م إن

 اًمِم٠من هق يمام إوروسمٞم٦م، اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اعمًٚمٛملم طم٤مل هق يمام سم٤مٕضُمرة ُمًت٠مضمرة

 .سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم ٟمذه٥م أن ًمٜم٤م ُأتٞمح طمٞمٜمام رأجٜم٤م ويمام أخامٟمٞم٤م، ذم قمٜمديمؿ

 يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ُمٖمتّم٦ٌم، ًمٞم٧ًم أهن٤م داُم٧م ُم٤م اعمّمٚمٞم٤مت هذه ذم شمّمح وم٤مًمّمالة 

حقن ُمٜمٝمؿ اجلامهػم: ًمٚمٕمٚمامء ىمقٓن ومٝمٜم٤م ٦ٌم،ُمٖمتّم  ُمٓمٚم٘م٦م، اًمّمالة اًمّمالة، ُيَّمح 

 اعمذه٥م وهق وسمٕمْمٝمؿ اًمٙمراه٦م، ُمع يّمححقهن٤م مج٤مقم٦م، أو مجٕم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء

ٌْٓمٚمقهن٤م، ومٝمؿ اًمٔم٤مهري واعمذه٥م احلٜمٌكم،  اًمٖمّم٥م وإٟمام اإلسمٓم٤مل، قمغم دًمٞمؾ وٓ ُي

م ء ُُمـَحرَّ  .صٚمٞم٧م أو ؾمٙمٜم٧م ؾمقا

 ُم٤مذا؟ ومٙم٤من اًمث٤مين اًم١ًمال أُم٤م

 اجلٛمٕم٦م صالة يؽمك أن ًمإلٟم٤ًمن حيؼ هؾ! ؿمٞمخ ي٤م ي٘مقل اًمث٤مين اًم١ًمال: وداخٓة

 اًمدراؾم٦م؟ أو اًمٕمٛمؾ سمحج٦م

ح اًمتل اًمٙمريٛم٦م أي٦م ؾمٛمٕم٧م ًم٘مد: الىٗخ  اًمٌٞمع يدقمقا  أن ي٠مُمر اهلل سم٠من شُمٍَم 

ء  طمّل : ي٘مقل اًمّمالة ُمٜم٤مدي يًٛمع أن عمجرد اًمٕمٛمؾ: ُمًٚمؿ يمؾ يدع أن: أي واًمنما

 .اًمٗمالح قمغم طمّل  الةاًمّم قمغم

 اًمتل اح٤مدي٦م هل وإٟمام سمف، اًم٘مٞم٤مم وضمؾ قمز اهلل ومرض ُم٤م ًمؽمك قُمذراً  ًمٞمس وم٤مًمٕمٛمؾ 

 إظمروي، اًمٕمٛمؾ قمغم اًمدٟمٞمقي اًمٕمٛمؾ ومٞم١مصمرون اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم قمغم شمٖمٚم٥م

 احلٞم٤مة ي١مصمر ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمدًا، ؾمٞمئ٦م قم٤مىمٌتف شمٙمقن أن ُيـخِمك ظمٓمػم اٟمحراف وهذا

 .أظمرة قمغم اًمدٟمٞم٤م

 ( 55:  58:  11/ 111/واًمٜمقر اهلدى) 



 إىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أو ذم ُمٙم٤من سمٞم٧م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ضائع ابن عذ ادسجد دم اليوت بْٔزات الٕداء حْم

 ٟم٤مد: ًمف شم٘مقل اًمّمالة شمٜمتٝمل سمٕمدُم٤م يمذا، قمٛمره ـمٗمؾ ُمْمٞمع اًمقاطمد دمد: ُمداظمٚم٦م

 جيقز؟ هؾ اًمٓمٗمؾ هذا قمغم ُمـ ًمٚمًامقم٦م

 أنف اعمٜم٤مداة ٓو إـمٗم٤مل قمغم اعمٜم٤مداة جيقز ٓ هلذا، شمٌـ مل اعم٤ًمضمد إن: اًمِمٞمخ

 يمٚمف هذا آظمره، وإمم اًمٜم٤ًمء ُمٕمنم ي٤م وم٤مطميوا اعمًجد طميت اعمدرؾم٦م أو اًمقاقمٔم٦م

 سم٤مب قمٜمد اعمًجد ظم٤مرج اإلٟم٤ًمن يٜم٤مدي أن ممٙمـ وإٟمام اًمٍمحي٦م، اًمًٜم٦م ظمالف

 سمٓمري٘م٦م اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ أو احل٤مضيـ، اًمٜم٤مس يًٛمٕمف طمتك اعمًجد

 .اعمًجد ظم٤مرج سم٠مظمرى أو

 وقمٞمد ومٞمف طمدي٨م ي٠ميت ومٝمٜم٤م اًمْم٤مئٕم٦م اًمْم٤مًم٦م ًمألُمقر أداة ًجداعم يًتٕمٛمؾ أن أُم٤م

 ذم ي٘مٕمقن سم٤مًمًٜم٦م اًمٞمقم اًمٜم٤مس ضمٝمؾ ُمـ ومٝمذا «و٤مًمتؽ قمٚمٞمؽ اهلل رد ٓ»: ؿمديد

 .اًمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م

 (  55:  71: 17/ 115/ واًمٜمقر اهلدى) 



 السين املسحد اصفاتمو

 املساجد خمالفات وبياى





ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد  ٤مين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًمٌ ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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 البٕاء نإتّا وجوب: ادساجد بٕاء دم أحْام

 :أُمقر سمٜم٤مئف ذم يالطمظ أن[ ُمًجد سمٜم٤مء أراد عمـ] ويٜمٌٖمل»

 ذم اعم٤ًمضمد ٟمّمٜمع أن ي٠مُمرٟم٤م ط يم٤من وم٘مد سمٜم٤مءه ويت٘مـ صٜمٕمتف يّمٚمح أن: إول

 .«صٜمٕمتٝم٤م ٟمّمٚمح وأن دورٟم٤م

 سمٕمض ذم ُمًٛمك ضم٤مء وىمد طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد ط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض طمدي٨م ُمـ هق

 .ي٤ٌمىمر ؾمٌؼ يمام ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة وهق اًمرواي٤مت

 ([.1/708)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 بٕٗا٘ه ويرفع يىٗده أال: ادساجد بٕاء دم أحْام

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سمٜمٞم٤مٟمف ويرومع يِمٞمده ٓ أن» [:اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء أطمٙم٤مم وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 .«اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد أُمرت ُم٤م» :واًمًالم اًمّمالة

 :قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل: ومت٤مُمف ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ هق

 [:ىم٤مل صمؿ اإلُم٤مم ظمرضمف صمؿ] «واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ومٜمٝم٤مًمتزظمر»

 :«اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 :وزاد «اًمٜمٞمؾ» ذم يمام اًمٌٖمقي ىم٤مل ويمذًمؽ «وشمٓمقيٚمف اًمٌٜم٤مء رومع اًمتِمٞمٞمد»

َِمٞمََّدةٍ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف» : ي٘م٤مل سمٜم٤مؤه٤م ـمقل اًمتل وهل [78: اًمٜم٤ًمء] ﴾سُمُروٍج ُمُّ

: شمِمٞمٞمدا وؿمٞمدشمف اجلص وهق سم٤مًمِمٞمد سمٜمٞمتف إذا: أبٞمٕمف تفسمٕم ُمثؾ أؿمٞمده اًمٌمء ؿمدت

 .«ورومٕمتف ـمقًمتف

 :رؾمالن اسمـ ىم٤مل اعمجّمّم٦م اعمِمٞمدة سم٤مًمؼموج اعمراد: وىمٞمؾ

د أن احلدي٨م ذم واعمِمٝمقر»  ىم٤مل يمام وشمٓمقيٚمف اًمٌٜم٤مء رومع هٜم٤م اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد اعمرا

 قمغم [17/  اًمٜمقر] ﴾َأن شُمْروَمعَ  ذِم سُمٞمُقٍت َأذَِن اهللُ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف محؾ ُمـ قمغم رد وومٞمف اًمٌٖمقي



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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د سمؾ احل٘مٞم٘م٦م وهق سمٜم٤مئٝم٤م رومع  وشمٓمٞمٞمٌٝم٤م إىمقال ُمـ اخلٜمك ومٞمٝم٤م يذيمر ومال شمٕمٔمؿ أن اعمرا

 .«اٟمتٝمك. إصقات ومٞمٝم٤م شمرومع وٓ وإنج٤مس إدٟم٤مس ُمـ

 واًمتزيلم اًمزظمروم٦م إمم ذريٕم٦م ًمٞمجٕمؾ سمٜم٤مئٝم٤م سمرومع أُمرت ُم٤م»: احلدي٨م وُمٕمٜمك

. «اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي ىم٤مل «وشم٠منٞم٥م شمقسمٞمخ ٟمقع وومٞمف ٤مباًمٙمت أهؾ ومٕمؾ ُمـ هق اًمذي

 :اًمّمٜمٕم٤مين وىم٤مل

 .«سمف اهلل ُٕمره طمًٜم٤م يم٤من ًمق وم٢مٟمف ذًمؽ حيًـ ٓ سم٠منف إؿمٕم٤مر. أُمرت ُم٤م: ىمقًمف وذم»

 ([.1/709)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 وُيزَين ُيَزْخَرف ال أن: ادساجد بٕاء دم أحْام

 ٕنف ويزيٜمف يزظمرومف ٓ أن: ٤مًم٨ماًمث» [:اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء أطمٙم٤مم وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 روح هق اًمذي اخلِمقع قمـ اعمّمكم إهل٤مء ُمـ ومٞمف ح٤م ومٞمف وم٤مئدة ٓ ومٞمام ًمٚمامل شمْمٞمٞمع

 اًمٌٞم٧م ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ وًمٌٝم٤م اًمّمالة

 .«شم٘مدم وىمد «اعمّمكم يِمٖمؾ رء «اًمٙمٕم٦ٌم»

 ذم ؾمٌؼ يمام - اًمٙمٌش ىمرين رأى طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مًمف احلدي٨م

 اًمٜم٘مقش هذه رأى ًمق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل يم٤من ومامذا - اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمّمالة

 وُمٚمقيمٝمؿ؟ اعمًٚمٛملم أُمراء سمٕمض هب٤م اومتتـ اًمتل واًمزظم٤مرف

 ختٚمق ٓ يمٚمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م اعم٤ًمضمد زظمروم٦م قمـ اًمٜمٝمل ذم سحي٦م أطم٤مدي٨م روي٧م وىمد

 سم٠مس وٓ اعمٕمٜمك ذم ُم٘م٤مُمٝم٤م ي٘مقم فوم٢مٟم اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا آصمرٟم٤م وًمذًمؽ وٕمػ ُمـ

 خترجيٝم٤م ُمع اًم٤ٌمب ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ.]ُمٜمٝم٤م شمٞمن ُم٤م ٟمًقق أن ُمـ

 :[.ىم٤مل صمؿ

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هنٞمف صمٌقت قمغم يدل إطم٤مدي٨م هذه ومٛمجٛمقع وسم٤مجلٛمٚم٦م

 :أيت احلدي٨م ذم ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد اعم٤ًمضمد زظمروم٦م قمـ



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم  ٤مين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًمٌ ٤ًمضمدُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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 .«سم٤معم٤ًمضمد اًمٜم٤مس يت٤ٌمهك كطمت اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: وىم٤مل

 قمـ ـمرق ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف احلدي٨م

 .سمف ُمرومققم٤م أنس قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ أجقب قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد

 :اًمٜم٤ًمئل وًمٗمظ ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .احلدي٨م «...يت٤ٌمهك أن اًم٤ًمقم٦م أذاط ُمـ»

 .أنس قمـ ىمت٤مدة شم٤مسمٕمف وىمد

: اخلزاقمل اهلل قمٌد سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ «اًمّمٖمػم» ذم واًمٓمؼماين داود أبق أظمرضمف

 سم٤مًمٚمٗمظ ُمرومققم٤م أنس قمـ وىمت٤مدة أنس قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ أجقب قمـ ؾمٛمٚم٦م سمـ مح٤مد صمٜم٤م

 :اًمٓمؼماين وىم٤مل إول

 .«اخلزاقمل سمف شمٗمرد»

 :«صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري وىم٤مل. «اًمت٘مري٥م» ذم يمام صم٘م٦م وهق: ىمٚم٧م

 .«ىمٚمٞمال إٓ يٕمٛمروهن٤م ٓ صمؿ هب٤م يت٤ٌمهقن: أنس وىم٤مل»

 :احل٤مومظ ىم٤مل

 ُمـ «ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح» و «يٕمغم أيب ُمًٜمد» ذم ُمقصقٓ رويٜم٤مه اًمتٕمٚمٞمؼ وهذا»

 سم٤معم٤ًمضمد يت٤ٌمهقن زُم٤من أُمتل قمغم ي٠ميت: ي٘مقل ؾمٛمٕمتف: ىم٤مل أن٤ًم أن: ىمالسم٦م أيب ـمريؼ

 أظمرى ـمريؼ ُمـ طم٤ٌمن واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود أبق وأظمرضمف. ىمٚمٞمال إٓ يٕمٛمروهن٤م ٓ صمؿ

 اعم٤ًمضمد يمت٤مب ذم ٟمٕمٞمؿ أيب وقمٜمد إول سم٤مًمٚمٗمظ ط اًمٜمٌل قمـ أنس قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ

 .«اعم٤ًمضمد سمٙمثرة يت٤ٌمهقن: ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد اًمذي اًمقضمف ُمـ

 واحلٛمرة سم٤مًمٜم٘مقش وشمزيٞمٜمٝم٤م اعم٤ًمضمد شمزويؼ يمراه٦م ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا وذم

 يمام اًمٕم٤ٌمدة ًؿضم روح هق اًمذي اخلِمقع قمـ ويِمٖمٚمف اعمّمكم يٚمٝمل ُم٤م ويمؾ واًمّمٗمرة

 رؾمقل هنك وىمد ًمٚمٛمًجد وم٤مئدة أج٦م سمدون اح٤مل إو٤مقم٦م ومٗمٞمف هذا وومقق اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل

 ُمـ اعم٘مّمقد ًمٞمس أنف وذًمؽ اح٤مل وإو٤مقم٦م اًم١ًمال ويمثرة وىم٤مل ىمٞمؾ قمـ ط اهلل
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 قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ ؾمٌؼ يمام واًم٘مر احلر ُمـ اًمٜم٤مس شمٙمـ أن إٓ اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء

 وإي٤مك: سم٘مقًمف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمٜمف هنك وًمذًمؽ رء ذم ذًمؽ ُمـ ًمٞمس وزظمرومتٝم٤م

 :سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل. شمّمٗمر أو حتٛمر أن

 إقمالم أضمؾ ُمـ ضمٝمؿ أيب إمم اخلٛمٞمّم٦م اًمِم٤مرع رد ُمـ ذًمؽ ومٝمؿ قمٛمر يم٠من»

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «صالشمٜمل قمـ أخٝمتٜمل إهن٤م»: وىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمتل

 .«اعم٠ًمخ٦م هبذه ظم٤مص قمٚمؿ ذًمؽ ُمـ قمٛمر قمٜمد يٙمقن أن وحيتٛمؾ»

 :سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قمٛمر قمـ ىمري٤ٌم اعمت٘مدم حلدي٨ما ذيمر صمؿ

 .«ُم٤ًمضمدهؿ زظمرومقا  إٓ ىمط ىمقم قمٛمؾ ؾم٤مء ُم٤م»

 :قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف وأمحد داود وأبق اًمٌخ٤مري روى وىمد

 وقمٛمده اجلريد وؾم٘مٗمف سم٤مًمٚمٌـ ُمٌٜمٞم٤م ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم يم٤من اعمًجد أن

 رؾمقل قمٝمد ذم سمٜمٞم٤مٟمف قمغم وسمٜم٤مه قمٛمر ومٞمف وزاد ؿمٞمئ٤م سمٙمر أبق ومٞمف يزد ومٚمؿ اًمٜمخؾ ظمِم٥م

 وسمٜمك يمثػمة زي٤مدة ومٞمف ومزاد قمثامن همػمه صمؿ ظمِم٤ٌم قمٛمده وأقم٤مد واجلريد سم٤مًمٚمٌـ ط اهلل

 ُمٜم٘مقؿم٦م طمج٤مرة ُمـ قمٛمده وضمٕمؾ «اجلص» واًم٘مّم٦م اعمٜم٘مقؿم٦م سم٤محلج٤مرة ضمداره

 .سم٤مًم٤ًمج وؾم٘مٗمف

 :احل٤مومظ ىم٤مل

: وهمػمه سمٓم٤مل اسمـ لوىم٤م اهلٜمد ُمـ سمف ي١مشمك ُمٕمروف اخلِم٥م ُمـ ٟمقع: «اًم٤ًمج» و»

 قمٛمر يم٤من وم٘مد حتًٞمٜمف ذم اًمٖمٚمق وشمرك اًم٘مّمد اعمًجد سمٜمٞم٤من ذم اًمًٜم٦م أن قمغم يدل هذا

 اطمت٤مج وإٟمام قمٚمٞمف يم٤من قمام اعمًجد يٖمػم مل قمٜمده اح٤مل وؾمٕم٦م أج٤مُمف ذم اًمٗمتقح يمثرة ُمع

 زُم٤مٟمف ذم واح٤مل - قمثامن يم٤من صمؿ أج٤مُمف ذم ٟمخر ىمد يم٤من اًمٜمخؾ ضمريد ٕن دمديده إمم

 يمام قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أنٙمر وم٘مد ذًمؽ وُمع اًمزظمروم٦م ي٘متيض ٓ سمام ومحًٜمف - أيمثر

 .ىمٚمٞمؾ سمٕمد ؾمٞم٠ميت

 أواظمر ذم وذًمؽ ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمقًمٞمد اعم٤ًمضمد زظمرف ُمـ وأول

 وىم٤مل ...اًمٗمتٜم٦م ُمـ ظمقوم٤م ذًمؽ إٟمٙم٤مر قمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػم وؾمٙم٧م اًمّمح٤مسم٦م قمٍم
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 صقٟم٤م سم٤معم٤ًمضمد ذًمؽ يّمٜمع أن ٟم٤مؾم٥م قه٤موزظمروم سمٞمقهتؿ اًمٜم٤مس ؿمٞمد ح٤م: اعمٜمػم اسمـ

 اًمروم٤مهٞم٦م شمرك ذم اًمًٚمػ اشم٤ٌمع قمغم ًمٚمح٨م يم٤من إن اعمٜمع سم٠من وشمٕم٘م٥م. آؾمتٝم٤مٟم٦م قمـ هل٤م

 طمدي٨م وذم. اًمٕمٚم٦م ًمٌ٘م٤مء ومال سم٤مًمزظمروم٦م اعمّمكم سم٤مل ؿمٖمؾ خلِمٞمتف يم٤من وإن ىم٤مل يمام ومٝمق

 .«ىم٤مل يمام ومقىمع ؾمٞم٘مع سمام ط إلظم٤ٌمره اًمٜمٌقة أقمالم ُمـ قمٚمؿ أنس

 حيّمؾ مل اًمًٚمػ سم٠من ًمٚمتزيلم اعمجقزون قمٚمٞمف قمقل ُم٤م مجٚم٦م وُمـ» :يم٤ميناًمِمق ىم٤مل

 ،اعمًجد إمم ُمرهم٥م وسم٠منف ُمًتًحًٜم٦م سمدقم٦م وسم٠منف ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ قمغم اإلٟمٙم٤مر ُمٜمٝمؿ

 ًمألطم٤مدي٨م ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م ُمع ؾمٞمام ٓ اًمتقومٞمؼ ذم طمظ ًمف ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يٕمقل ٓ طمج٩م وهذه

 وأنف اعمحرُم٦م اعم٤ٌمه٤مة ُمـ ٟمقع وأنف ط اهلل رؾمقل أُمر ُمـ ًمٞمس اًمتزيلم أن قمغم اًمداًم٦م

 اًمٞمٝمقد صٜمع ُمـ وأنف ،اًمًالم قمٚمٞمف قمكم قمـ روي يمام اًم٤ًمقم٦م قمالُم٤مت ُمـ

 . ٤موظمّمقًص  ٤مقمٛمقُمً  إًمٞمٝم٤م ويرؿمد خم٤مًمٗمتٝمؿ حي٥م ط يم٤من وىمد ،واًمٜمّم٤مرى

 اجل٤مئرة اًمدول أهؾ أطمدصمٝم٤م سمدقم٦م اًمتزيلم ٕن ممٜمققم٦م اًمًٚمػ إٟمٙم٤مر شمرك ودقمقى

 وٓ احلٍم قمٚمٞمف ي٠ميت ٓ ُم٤م اًمٌدع ُمـ وأطمدصمقا  ؾواًمٗمْم اًمٕمٚمؿ ٕهؾ ُم١ماذٟم٦م همػم ُمـ

 ُمـ مج٤مقم٦م سم٤مـمٚمٝمؿ وضمف ذم ىم٤مم سمؾ رو٤م ٓ شم٘مٞم٦م قمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء وؾمٙم٧م أطمد يٜمٙمره

 .قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ سمٜمٕمل أفمٝمرهؿ سملم وسظمقا  أظمرة قمٚمامء

: طمدي٨م ذح ذم سمٓمالهن٤م وضمف قمرومٜم٤مك وىمد سم٤مـمٚم٦م ُمًتحًٜم٦م سمدقم٦م أنف ودقمقى 

 .واًمٖمّم٥م احلرير صمقب ذم اًمّمالة سم٤مب ذم «رد ومٝمق أُمرٟم٤م قمٚمٞمف ًمٞمس قمٛمال قمٛمؾ ُمـ»

 إًمٞمف وُمرهم٤ٌم اعمًجد إمم داقمٞم٤م يمقٟمف ٕن وم٤مؾمدة اعمًجد إمم ُمرهم٥م أنف ودقمقى 

 يم٤من ُمـ وم٠مُم٤م واًمزظمروم٦م اًمٜم٘مقش شمٚمؽ إمم اًمٜمٔمر ىمّمده وهم٤مي٦م همروف عمـ إٓ يٙمقن ٓ

 ظمِمقع عُم إٓ احل٘مٞم٘م٦م قمغم قم٤ٌمدة شمٙمقن ٓ اًمتل - اهلل ًمٕم٤ٌمدة اعم٤ًمضمد ىمّمد همروف

 ذم ط ومٕمٚمف يمام ذًمؽ قمـ ؿم٤مهمٚم٦م إٓ ومٚمٞم٧ًم - روح سمال يمجًؿ يم٤مٟم٧م وإٓ

 ٟم٘مقش ومٞمٝم٤م اًمتل ًمٚمًتقر هتٙمف ُمـ شم٘مدم ويمام ضمٝمؿ أيب إمم هب٤م سمٕم٨م اًمتل إنٌج٤مٟمٞم٦م

 حيدصمٝم٤م اًمتل اعمٕمقضم٦م اًمٌدع وشم٘مديؿ «يٚمٝمل قمام اعمّمكم ىمٌٚم٦م شمٜمزيف سم٤مب» ذم ؾمٞم٠ميت ويمام

 ُم٤م اًمقاهٞم٦م احلج٩م ُمـ ًمذًمؽ ومٞمتٙمٚمٗمقن اًمْمٞم٘م٦م ؽاعم٤ًمًم ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ شمقىمع اعمٚمقك

 .«هبٞمٛم٦م قمغم إٓ يٜمٗمؼ ٓ
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 اًمتزيلم ومٕمؾ ُمـ قمغم اإلٟمٙم٤مر ُمٜمٝمؿ ي٘مع مل اًمًٚمػ يمقن دقمقى أن قمغم يدًمؽ ومم٤م

 ٟمجٞمح أيب[ اسمـ] قمـ ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: ُمٜمقر سمـ ؾمٕمٞمد روى ُم٤م: اجلٛمٚم٦م ذم سم٤مـمٚم٦م دقمقى سمف

 سم٤مجلحٗم٦م ُمًجدا قمٛمر اسمـ عُم دظمٚم٧م: ىم٤مل ذؤي٥م سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ

 ذم رأج٧م إين: اعمًجد ًمّم٤مطم٥م ىم٤مل صمؿ ومٞمف ومّمغم ُمقوع إمم ومخرج ذوم٤مشمف إمم ومٜمٔمر

 .«شمٙمن أن ومٛمر اجل٤مهٚمٞم٦م سم٠منّم٤مب ؿمٌٝمتٝم٤م - اًمنموم٤مت يٕمٜمل - هذا ُمًجدك

 اإلؾمالم ًمِمٞمخ «اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط اىمتْم٤مء» ُمـ ٟم٘مٚمتف

 .«شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 ذم يمام صم٘م٦م وهق هذا إؾمامقمٞمؾ همػم اًمًت٦م رضم٤مل صم٘م٤مت ًمفرضم٤م صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .«اًمت٘مري٥م»

 :اًم٘م٤مؾمؿ ٓسمـ «اعمدوٟم٦م» وذم

 وهمػمه اًمتزويؼ ُمـ ىمٌٚمتف ذم قمٛمؾ وُم٤م اعمديٜم٦م ُمًجد وذيمر ُم٤مًمٙم٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل»

 إًمٞمف يٜمٔمرون صالهتؿ ذم اًمٜم٤مس يِمٖمؾ وذًمؽ ومٕمٚمقه طملم اًمٜم٤مس ذًمؽ يمره: ىم٤مل

 .«ومٞمٚمٝمٞمٝمؿ

 وم٘م٤مل واعمزيٜم٦م اعمزظمروم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم يمره ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 :«اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي

 .«اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ذم ح٤م ُمنمف ُمًجد ذم اًمّمالة وشمٙمره: اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىم٤مًم٧م»

 يمراهتٝم٤م ُمٜمف وأظمذ. ُمنمف ُمًجد ذم ٟمّمكم أن - هنٞمٜم٤م أو - هن٤مٟم٤م: قمٛمر اسمـ قمـ

 واخت٤مذ ٟم٘مِمف وحيرم اعمّمكم ىمٚم٥م ؿمٖمؾ ُمـ ومٞمف ح٤م سم٤مٕومم واعمٜم٘مقش اعمزوق ذم

 .«ُمّم٤محلف أو قمامرشمف قمغم وىمػ ُم٤م همٚم٦م ُمـ ًمف ذوم٤مت

 قمغم ضارا أو ُم٤ٌمه٤مة أطمدث ُمًجد ذم اًمّمالة دمزئ وٓ» :وم٘م٤مل طمزم اسمـ وسم٤مًمغ

 ،ىمّمده ذم قمٚمٞمٝمؿ طمرج وٓ ،إول اعمًجد ٟمداء يًٛمٕمقن أهٚمف يم٤من إذا آظمر ُمًجد

 أهؾ ي٘مّمده٤م أو ًمره٤ٌمنيم٤م اًمٜم٤مس ومٞمف ًمٞمٜمٗمرد أطمدث ُمًجد يمؾ وهدم هدُمف واًمقاضم٥م

 .«اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ُمـ ًمٜمٌل آصم٤مر قمٜمده٤م وًمٞم٧ًم ًمٗمْمٚمٝم٤م ـمٚم٤ٌم اجلٝمؾ
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 وهذه ،قمٜمده٤م ًمٚمّمالة إنٌٞم٤مء آصم٤مر ىمّمد ضمقاز إمم إؿم٤مرة إظمػم يمالُمف وذم

 دًمٞمؾ ٓ ٕنف ىمّمده٤م ُمـ اعمٜمع قمٜمدٟم٤م يؽمضمح واًمذي ،ىمديام اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٠ًمخ٦م

 قمٛمر وًمٜمٝمل قمٜمف ُمٜمٝمل وهق اًمٖمٚمق إمم ي١مدي ىمد وٕنف ضمقازه قمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ

 إقمٛمش صمٜم٤م: ُمٕم٤موي٦م أبق صمٜم٤م: «ؾمٜمٜمف» ذم ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد روى وم٘مد قمٜمف اهلل ريض

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ ؾمقيد سمـ اعمٕمرور قمـ

 َأَخْؿ شَمَر يَمٞمَْػ وَمَٕمَؾ َرسمَُّؽ سم٠ِمَْصَح٤مِب ﴿: اًمٗمجر ذم سمٜم٤م وم٘مرأ  طمجٝم٤م طمج٦م ذم ُمٕمف ظمرضمٜم٤م

 اًمٜم٤مس رأى طمجتف ُمـ رضمع ومٚمام اًمث٤مٟمٞم٦م ذم [1: ىمريش] ﴾إِليالَِف ىُمَريْش﴿ و [1: اًمٗمٞمؾ] ﴾اًْمِٗمٞمؾ

 هٚمؽ هٙمذا: وم٘م٤مل. ومٞمف ط اهلل رؾمقل صغم ُمًجد: ىم٤مًمقا  هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل اعمًجد اسمتدروا

 ،ومٚمٞمّمؾ ومٞمف اًمّمالة ُمٜمٙمؿ ًمف قمرو٧م ُمـ ،سمٞمٕم٤م أنٌٞم٤مئٝمؿ آصم٤مر اختذوا ىمٌٚمٙمؿ اًمٙمت٤مب أهؾ

 .«ومٚمٞمٛمض اًمّمالة ًمف رضشمٕم مل وُمـ

 .اًمًت٦م ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

 هٚمٙمقا  إٟمام اًمٙمت٤مب أهؾ أن وسملم قمٞمدا اًمٜمٌل ُمّمغم اخت٤مذ قمٜمف اهلل ريض يمره وم٘مد

 شمٚمؽ إشمٞم٤من يٙمرهقن يم٤مٟمقا  وم٘مد اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ وهمػمه ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهذا. هذا سمٛمثؾ

 .وأطمدا ىم٤ٌمء قمدا ُم٤م اعمديٜم٦م ذم اًمتل أصم٤مر وشمٚمؽ اعم٤ًمضمد

ط اىمتْم٤مء» ذم راضمٕمف اعم٘م٤مم هذا ذم اًم٘مقل ّمٞمؾوشمٗم  .«اعمًتٞم٘مٞمؿ اًمٍما

 ،اشمٗم٤مىم٤م ط اهلل رؾمقل ومٞمٝم٤م صغم اًمتل اعمقاوع ذم هق إٟمام اعمٜمع ُمـ رضمحٜم٤مه وُم٤م

 قمٜمده٤م واًمدقم٤مء ًمٚمّمالة ي٘مّمده٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من اًمتل إُم٤ميمـ وأُم٤م

 سمف ي٘مؽمن مل إذ اعمٜمع ؽذًم إن صمؿ. اًمًالم قمٚمٞمف سمف اىمتداء ؾمٜم٦م ذًمؽ أضمؾ ُمـ وم٘مّمده٤م

 ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ىمٓمٕم٤م ممٜمقع ومٝمق ذًمؽ سمف اىمؽمن إذا وأُم٤م رطمؾ ؿمد

  .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن وؾمٞم٠ميت احلدي٨م «...ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد

 .([1/771)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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178 

 ادسجد دم ادحراب حْم

 أنف قمغم يدل أثر أي قمغم ٟم٘مػ مل نٜم٤مٕ سمدقم٦م أنف وم٤مًمٔم٤مهر اعمًجد ذم اعمحراب وأُم٤م

 .ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمقضمقدا يم٤من

 :«اًمٗمتح» ذم اهلامم اسمـ ىمقل قمٚمٞمٜم٤م خيػ مل يم٤من وإن هذا أىمقل

 .«ط اهلل رؾمقل ًمدن ُمـ اعمح٤مري٥م اعم٤ًمضمد ذم سمٜمل وم٢مٟمف»

 واحلٗم٤مظ اعمحدصملم ُمـ ذًمؽ روى ُمـ وُمٕمروم٦م ؾمٜمد إمم سمح٤مضم٦م هذا وم٢من

 ومٞمام اًمًٞمقـمل ىم٤مل وم٘مد اهلامم اسمـ ُمـ احلٗمظ ذم أىمٕمد هق ُمـ ذًمؽ رد وم٘مد اعمت٘مدُملم

 :اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمف

 ومل ط اًمٜمٌل زُمـ ذم يم٤من أنف وفمٜمقا  سمدقم٦م اعمًجد ذم اعمحراب يمقن ىمقم قمغم ظمٗمل»

 قمـ اًمٜمٝمل صمٌقت ُمع اًمث٤مٟمٞم٦م اح٤مئ٦م ذم طمدث سمؾ ظمٚمٗم٤مئف ُمـ أطمد زُمـ ذم وٓ زُمٜمف ذم يٙمـ

 :اعمِمٝمقر اًمزريمٌم ىمقل شمٕم٘م٥م صمؿ. «اخت٤مذه

 :سم٠منف. «ٟمٙمػم سمال قمٚمٞمف اًمٜم٤مس قمٛمؾ يزل ومل ُمٙمروه ٓ ضم٤مئز اخت٤مذه نإ»

 .«قمٜمف اًمٜمٝمل صم٧ٌم وىمد ومٞمف اعمذه٥م ذم ٟم٘مؾ ٓ»

 سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف ُم٤م إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي سم٤مًمٜمٝمل يٕمٜمل ويم٠منف

 سمـ اهلل قمٌد قمـ اجلٕمد أيب سمـ ؾم٤ممل قمـ هٜمد أيب سمـ ٟمٕمٞمؿ قمـ أبجر اسمـ قمـ ُمٖمراء

 :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ٤ملىم قمٛمرو

 .«- اعمح٤مري٥م يٕمٜمل - اعمذاسمح هذه اشم٘مقا »

 ُمٖمراء سمـ اًمرمحـ قمٌد همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف طمًـ ؾمٜمد وهذا

 ذم اًمذهٌل ىم٤مل وىمد شمرى يمام ُمٜمٝم٤م هذا وًمٞمس إقمٛمش قمـ روايتف ذم شمٙمٚمؿ إٟمام وهق

 :«اعمٞمزان» ُمـ شمرمجتف

 سمٌمء ًمٞمس: ي٘مقل قمٚمٞم٤م ؾمٛمع أنف يٛملاًمٙمد وروى شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سم٠مس سمف ُم٤م»
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 :هذا قم٘مٞم٥م قمدي اسمـ ىم٤مل. «سمذاك يٙمـ مل شمريمٜم٤مه

 - ُمٖمراء اسمـ يمٜمٞم٦م - زهػم أيب قمغم أنٙمر وإٟمام ىم٤مل يمام هق قمكم ىم٤مًمف اًمذي هذا»

 .«صدوق: زرقم٦م أبق وىم٤مل اًمث٘م٤مت قمٚمٞمٝم٤م يت٤مسمٕمف ٓ إقمٛمش قمـ يروهي٤م أطم٤مدي٨م

: وم٘م٤مل «اًمت٘مري٥م» ذم حل٤مومظا اقمتٛمده اًمذي هق هذا زرقم٦م أيب وىمقل: ىمٚم٧م

 ؾم٤مق أن سمٕمد «اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل وىم٤مل. «إقمٛمش قمـ طمديثف ذم شمٙمٚمؿ صدوق»

 :سمٚمٗمٔمف احلدي٨م

 ذم اعمديٜمل اسمـ ووٕمٗمف وهمػمه طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف ُمٖمراء سمـ اهلل قمٌد وومٞمف اًمٓم٤ٌمرين رواه»

 :اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمف ومٞمام اًمًٞمقـمل وىم٤مل. (1)«ُمٜمٝم٤م هذا وًمٞمس إقمٛمش قمـ روايتف

 .«طمًـ قمدي اسـم رأي وقمغم صحٞمح وُمت٤مسمٕمثف زرقم٦م أيب رأي قمغم وهق صم٤مسم٧م دي٨مطم»

 ىم٤مل أنف اًمذهٌل قمـ ٟم٘مٚمف سمام اعمٜم٤موي وشمٕم٘مٌف سم٤محلًـ «اجل٤مُمع» ذم ًمف رُمز صمؿ وُمـ

 :اًمٌٞمٝم٘مل قمغم اعمذه٥م ذم

 .«سمحج٦م وًمٞمس ُمٖمراء سمـ اًمرمحـ قمٌد سمف شمٗمرد ُمٜمٙمر ظمؼم هذا: ىمٚم٧م»

 ٟمٗمًف واًمذهٌل فم٤مهر همػم سم٤مًمٜمٙم٤مرة قمٚمٞمف واحلٙمؿ طمًـ احلدي٨م أن واحلؼ: ىمٚم٧م

 طمديثف أن اًم٘مقل هذا يٗمٞمده ُم٤م وأىمؾ آٟمٗم٤م ؾمٌؼ يمام سمف سم٠مس ٓ أنف ُمٖمراء اسمـ ذم ىم٤مل ىمد

 «اعمٞمزان» ذم اًمذي هذا يٜم٤مىمض إـمالىمف قمغم سمحج٦م ًمٞمس سم٠منف واًم٘مقل سمف شمٗمرد إذا طمًـ

. طمًٜم٤م يثفطمد ومٙم٤من خي٤مًمػ مل وهٜم٤م طمؼ ومٝمق ظم٤مًمػ إذا سمحج٦م ًمٞمس إٟمف: ىمٞمؾ إذا وأُم٤م

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل

 يمام - اعم٤ًمضمد ذم اعمٌتدقم٦م اعمح٤مري٥م قمـ اًمٜمٝمل قمغم سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل أن همػم

 - ؾم٤مسم٘م٤م اعمذيمقر يمالُمف إًمٞمف ويِمػم ساطم٦م قمٜمف اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمف ُم٤م قمغم اًمًٞمقـمل ومٝمؿ

 سمٜم٤مء يمٞمٗمٞم٦م ذم سم٤مب» ذم احلدي٨م أورد طمٞم٨م ذًمؽ إمم اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٌ٘مف وإن فم٤مهر همػم

 :إًمٞمف اعمِم٤مر اًمًٞمقـمل يمالم ُمتٕم٘م٤ٌم اعمٜم٤موي ىم٤مل «اعم٤ًمضمد

                                                           

 جيقز ٓ وم٢مٟمف اًمٙمديٛمل ـمريؼ ُمـ اًمذهٌل قمـ ذيمره٤م ؾمٌؼ اًمتل اًمرواي٦م شمٚمؽ ًمف اعمديٜمل اسمـ سمتْمٕمٞمػ يٕمٜمل يم٤من إن: ىمٚم٧م  (1)

طمتج٤مج  .[ُمٜمف.]سمٕمْمٝمؿ يمذسمف سمؾ «اعمٞمزان» ذم يمام اعمؽمويملم أطمد - يقٟمس سمـ حمٛمد واؾمٛمف - اًمٙمديٛمل ٕن هب٤م ٓا
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 ًمٞمس سم٤معمحراب ُمراده أن احلدي٨م ًمٗمظ ُمـ ومٝمٛمف ُم٤م قمغم ُمٜمف سمٜم٤مء وهذا: أىمقل»

 اعمٕمروف اًمِمٝمػم اإلُم٤مم وم٢من ،يمذًمؽ وٓ أن اعمًجد ذم قمٚمٞمف اعمتٕم٤مرف هق ُم٤م إٓ

د أن قمغم ٟمص ىمد إثػم سم٤مسمـ  وُمٜمف: ٤ملىم اعمج٤مًمس صدور احلدي٨م ذم سم٤معمح٤مري٥م اعمرا

 اعمج٤مًمس صدور ذم جيٚمس أن حي٥م يٙمـ مل: أي. اعمح٤مري٥م يٙمره يم٤من: أنس طمدي٨م

 .«اٟمتٝمك. اًمٜم٤مس قمغم ويرشمٗمع

 :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يمالُمف ٟمص وم٢من اعمٜم٤موي ذيمره ُم٤م قمغم يٜمص مل إثػم اسمـ أن وومٞمف: ىمٚم٧م

 ؾمٛمل وُمٜمف ،أجْم٤م اعمجٚمس صدر وهق اعمنمف اًمٕم٤مزم اعمقوع: «اعمحراب»

 يمالُمف إًمخ «...أنس طمدي٨م وُمٜمف ومٞمف ُمقوع وأذف صدره قوه اعمًجد حمراب

 صدده ذم ٟمحـ اًمذي احلدي٨م ًمذيمر يتٕمرض مل أنف شمرى وم٠من٧م. اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمف اًمذي

 :اعمٜم٤موي ي٘مقل ومٙمٞمػ ُمٓمٚم٘م٤م

د أن قمغم ٟمص ىمد»  ؟«اعمج٤مًمس صدور احلدي٨م ذم سم٤معمح٤مري٥م اعمرا

 هق أورده ياًمذ أنس طمدي٨م ذم سم٤معمح٤مري٥م اعمراد هق هذا أن قمغم ٟمص وإٟمام

 اًمٚمٗمظ هذا ورود ُمـ يٚمزم ٓ أنف خيٗمك وًمٞمس - إثػم اسمـ: أقمٜمل - ٟمٗمًف

 اعمراد هق اعمٕمٜمك هذا يٙمقن أن اعمج٤مًمس صدور سمٛمٕمٜمك أنس طمدي٨م ذم «اعمح٤مري٥م»

 .احلدي٨م هذا وُمٜمف اًمٚمٗمظ هذا ومٞمف ورد طمدي٨م يمؾ ُمـ

 ذم اإلؿم٤مرة اؾمؿ ورود هق: واطمد سمٛمٕمٜمك احلديثلم يمقن قمٜمدي رضمح اًمذي ًمٙمـ

 وهل - اعمِم٤مرإًمٞمف أن قمغم يدل مم٤م «اعمح٤مري٥م يٕمٜمل - اعمذاسمح هذه»: اًم٤ٌمب طمدي٨م

 اعم٤ًمضمد حم٤مري٥م سمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٝمده ذم ُمقضمقدة يم٤مٟم٧م - اعمح٤مري٥م

 اًمًٞمقـمل سم٤مقمؽماف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٝمده ذم شمٙمـ مل قمٚمٞمف اعمّمٓمٚمح سم٤معمٕمٜمك

 ُمقضمقدة؟ همػم وهل إًمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة ومٞمفو قمٚمٞمٝم٤م احلدي٨م محؾ طمٞمٜمئذ يًقغ ومٙمٞمػ

 ذم اعمراد هق يمام اعمج٤مًمس صدور احلدي٨م هذا ذم اعمح٤مري٥م ُمـ اعمراد أن ومتٕملم

 .أقمٚمؿ واهلل. أنس طمدي٨م

 قمٝمده ذم ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل اعم٤ًمضمد ذم اعمح٤مري٥م أن إمم يِمػم ُم٤م روي وىمد هذا

 سمـ ضم٤مسمر قمـ «اًمٙمٌػم» و «إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين روى وم٘مد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 :ىم٤مل اجلٝمٜمل أؾم٤مُم٦م

 ؟ط اهلل رؾمقل يريد أجـ: وم٘مٚم٧م سم٤مًمًقق أصح٤مسمف ذم ط اهلل رؾمقل ًم٘مٞم٧م
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 ىمٌٚمتف ذم وهمرز ُمًجدا هلؿ ظمط وىمد وم٠متٞم٧م: ىم٤مل ُمًجدا ًم٘مقُمؽ خيط أن يريد: ىم٤مًمق

 .ىمٌٚم٦م وم٠مىم٤مُمٝم٤م ظمِم٦ٌم

 :«اعمجٛمع» ذم ىم٤مل

 .«شمرمجف ُمـ أضمد ومل طمٌٞم٥م سمـ اهلل قمٌد سمـ ُمٕم٤موي٦م وومٞمف»

 اعمًجد ذم اعمحراب ضمقاز إمم يذهٌقن اًمذيـ ُمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض أن طمٗمٔمل وذم

 .اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م قمغم اًمدًٓم٦م ومقائده ُمـ أن ذيمر

 يدل أجْم٤م وم٢مٟمف ُمٜمؼم اعمًجد ذم يٙمـ مل إذا إًمٞمف حيت٤مج إٟمام ذًمؽ إن: ٟم٘مقل وٟمحـ

 ُم٤مٟمع ومال ومٞمف ُمٜمؼم ٓ اًمذي اعمًجد قمالُم٦م إمم اطمتٞم٩م وم٢من ذًمؽ وُمع اًم٘مٌٚم٦م، ؾمٛم٧م قمغم

 ذم اًمتل اعمح٤مري٥م ُمـ ظمػم ذًمؽ ،احلدي٨م هذا ذم يمام اًم٘مٌٚم٦م قمغم شمدل ظمِم٦ٌم ووع ـُم

 ذم اًمّمالة يمره أنف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٌزار روى وم٘مد. سم٤مًمٜمّم٤مرى شمِمٌف اخت٤مذه٤م

 يمره أنف: يٕمٜمل. اًمٙمت٤مب سم٠مهؾ شمِمٌٝمقا  ومال اًمٙمٜم٤مئس ذم يم٤مٟم٧م إٟمام: وىم٤مل اعمحراب

 :«اعمجٛمع» ذم ىم٤مل. اًمٓم٤مق ذم اًمّمالة

 .«ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمف»

: وىم٤مل اًمٓم٤مق ذم اًمّمالة يٙمره يم٤من أنف سمٚمٗمظ أجْم٤م ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ورواه: ىمٚم٧م

 .اًمٙمت٤مب سم٠مهؾ شمِمٌٝمقا  ومال اًمٙمٜم٤مئس ُمـ إٟمف

 :ىم٤مل اجلٕمد أيب سمـ قمٌٞمد قمـ وروى

 ذم اعمذاسمح شمتخذ أن اًم٤ًمقم٦م أذاط ُمـ إن: ي٘مقًمقن ط حمٛمد أصح٤مب يم٤من

 .(1)اًمٓم٤مىم٤مت يٕمٜمل - اعمًجد

 اعمح٤مري٥م وهل سم٤مًمٓم٤مىم٤مت اعمًجد ذم اعمذاسمح ومن أنف إثر هذا ذم طمظاعمال وُمـ

 هل أهن٤م قمغم يدل مم٤م سم٤معمح٤مري٥م اعمذاسمح احلدي٨م ذم ومن يمام قمٚمٞمف اعمّمٓمٚمح سم٤معمٕمٜمك

 . ومٞمف اإلؿم٤مرة اؾمؿ ًمقٓ احلدي٨م ُمـ اًمًٞمقـمل ومٝمٛمف ُم٤م ي٘مقي مم٤م وهذا اًمٓم٤مىم٤مت

 قمٜمده يم٤من ومٛمـ شم٘مدم ُم٤م قمغم زي٤مدة وشمدىمٞمؼ حت٘مٞمؼ إمم سمح٤مضم٦م - سمٕمد - واعم٘م٤مم

 .قمٛمال أطمًـ ُمـ أضمر يْمٞمع ٓ واهلل ومٚمٞمٙمت٥م ذًمؽ ُمـ رء
                                                           

 [ُمٜمف.]«71 ص» «ءآىمتْم٤م» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىمٌٚمف واًمذي أورده  (1)
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 :وىم٤مل طمزم اسمـ اعم٤ًمضمد ذم اعمح٤مري٥م يمراه٦م قمغم ٟمص وىمد

 إسمراهٞمؿ وقمـ اعمًجد ذم اعمحراب يٙمره يم٤من أنف ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم قمـ ورويٜم٤م»

 . (1)اًمٜمخٕمل

 ([.1/771)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

                                                           

 اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ. «ٟمٙمرهف وٟمحـ»: اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل. اإلُم٤مم ـم٤مق ذم يّمكم أن يٙمره يم٤من أنف  (1)

 :«اًم٘مٌٚم٦م ذم ٟمخ٤مُم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل رأى»: أنس طمدي٨م ذح ذم «771/ 1» «اعمرىم٤مة» ذم

د وًمٞمس اًم٘مٌٚم٦م يكم اًمذي اعمًجد ضمدار أي»  ُمـ اعمح٤مري٥م ٕن ىمٌٚم٦م اًمٜم٤مس يًٛمٞمف اًمذي اباعمحر هب٤م اعمرا

: اًم٘مْم٤مقمل ىم٤مل. ومٞمٝم٤م واًمّمالة اخت٤مذه٤م اًمًٚمػ ُمـ مجع يمره صمؿ وُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم سمٕمده اعمحدصم٤مت

 أؾمس ح٤م اعمديٜم٦م قمغم اعمٚمؽ قمٌد سمـ ًمٚمقًمٞمد قم٤مُمؾ يقُمئذ وهق اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ذًمؽ أطمدث ُمـ وأول

سم٤م اعمًجد ُمـ اإلُم٤مم ُمقىمػ ويًٛمك. ومٞمف وزاد ُمفوهد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ُمًجد  أذف ٕنف حمرا

 ٟٓمٗمراده سمف ؾمٛمل اعمٚمؽ جمٚمس اعمحراب: وىمٞمؾ اعمٜم٤مزل أذف ٕنف حمراب: ًمٚم٘مٍم ىمٞمؾ وُمٜمف اعمًجد جم٤مًمس

د اعمًجد حمراب ويمذًمؽ. ومٞمف  «اًمِمٞمٓم٤من ومٞمف حي٤مرب اعمّمكم ٕن سمذًمؽ ؾمٛمل: وىمٞمؾ ومٞمف اإلُم٤مم ٟٓمٗمرا

 :«داود أيب ؾمٜمـ قمغم اعمٕمٌقد قمقن» ذم ُم٤م وأُم٤م

 قمٚمٞمف زُمٜمف ذم اعمحراب وضمقد ٕن ٟمٔمر ومٞمف اًمًالم قمٚمٞمف سمٕمده اعمحدصم٤مت ُمـ اعمح٤مري٥م أن ُمـ اًم٘م٤مري ىم٤مًمف ُم٤م»

 :ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ قمـ «اًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل أظمرج. اًمرواي٤مت سمٕمض ُمـ يث٧ٌم اًمًالم

 ٟم٘مٚمف «ًمٚمتٙمٌػم يديف رومع صمؿ اعمحراب ظمؾومد اعمًجد إمم هنض وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل طميت

 .وأىمره «اإلداري٦م اًمؽماشمٞم٥م» ذم اًمٙمت٤مين احلل قمٌد اًمِمٞمخ

ر شمٕم٘م٥م وهذا: ىمٚم٧م  ـمريؼ ُمـ أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ٕن ضمدا وٕمٞمػ اعمذيمقر احلدي٨م ٕن حتتف ـم٤مئؾ ٓ وإىمرا

 ومٞمف ؾمٜمد وهذا. سمف وائؾ قمـ أُمف قمـ أبٞمف قمـ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م: احليُمل طمجر سمـ حمٛمد

 . ُمتٜمف ذم واًمِمذوذ وآٟم٘مٓم٤مع رواشمف سمٕمض وٕمػ: قمٚمؾ صمالصم٦م

 سمٕمض ومٞمف: اًمٌخ٤مري وىم٤مل ُمٜم٤ميمػم ًمف» :«اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل احليُمل طمجر سمـ حمٛمد ومٝمل إومم أُم٤م

 .«قمٜمدهؿ سم٤مًم٘مقي ًمٞمس» :ىم٤مل أنف احل٤ميمؿ أمحد أيب قمـ وٟم٘مؾ «اًمٚم٤ًمن» ذم احل٤مومظ وأىمره. «اًمٜمٔمر

 .«اًمت٘مري٥م» ذم يمام أجْم٤م وٕمٞمػ اجل٤ٌمر قمٌد سمـ ؾمٕمٞمد ٞمخفوؿم: ىمٚم٧م

 ذم يمام أبقيف ُمـ يًٛمع مل إٟمف: ىمٞمؾ وىمد أُمف ُمـ ؾمٛمع أنف يٕمرف ٓ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد أن ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م وأُم٤م

 . اًمتٝمذي٥م

 صحٞمح» ذم ضم٤مء ىمد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم صالشمف صٗم٦م ذم قمٜمف اهلل ريض وائؾ طمدي٨م أن ومٝمل اًمث٤مًمث٦م وأُم٤م

 هذه ذم إٓ اعمحراب ذيمر ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس خمتٚمٗم٦م سم٠مخٗم٤مظ يمثػمة ـمرق ُمـ وهمػمه٤م واعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ «ُمًٚمؿ

 .ٟمٙم٤مرهت٤م سمؾ. ؿمذوذه٤م قمغم ومدل اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م

 99 و 98 و 81 و 71 و 08 و 07 و 15 و 18 و 17 و 10 و 17/ 1» اًمٌٞمٝم٘مل ذم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٓمرق اٟمٔمر

 ش.178 و 111 و 111 و 111 و 111 و
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 جدادس دم ادحراب بدعٗة

 ذلك دم حديث ضَف عذ التٕبٗه وع

 مل ُم٤م سمخػم أُمتل: ىم٤مل أو إُم٦م، هذه شمزال ٓ»[: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .«اًمٜمّم٤مرى يمٛمذاسمح ُمذاسمح ُم٤ًمضمدهؿ رم يتخذوا

 [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمٗمنا  ضم٤مء ويمام وهمػمه، «اًمٕمرب ًم٤ًمن» ذم يمام اعمح٤مري٥م هل: اعمذاسمح: وم٤مئدة

 اًمٌٞمٝم٘مل رواه .اعمح٤مري٥م يٕمٜمل اعمذاسمح هذه اشم٘مقا : سمٚمٗمظ قم٤مُمرومق قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم

 طمدي٨م «11 ص«»رؾم٤مًمتف» ذم اًمًٞمقـمل وىم٤مل طمًـ، سمًٜمد وهمػمه «719/  1»

 ذم سمٞمٜمتف ٟمٔمر وومٞمف اعم٤ًمضمد، ذم اعمح٤مري٥م اخت٤مذ قمـ اًمٜمٝمل قمغم سمف واؾمتدل صم٤مسم٧م

د أن ظمالصتف ،«واًمٙمت٤مب اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر»  ج٤مًمس،اعم صدور سمف اعمرا

 أن اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمًٞمقـمل ضمزم ٟمٕمؿ ،«اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي سمف ضمزم يمام

 «771/  1«»اعمٗم٤مشمٞمح ُمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وشمٌٕمف. سمدقم٦م اعمًجد ذم اعمحراب

 ذم سحي٤م يم٤من وإن اعمٕمْمؾ، احلدي٨م هذا قمـ يٖمٜمل سمدقم٦م يمقٟمف أقمٜمل ومٝمذا وهمػمه،

 1» اًمٌزار روى وىمد ،ط قمٜمف يث٧ٌم مل سمام آطمتج٤مج ٕنٗمًٜم٤م ٟمجٞمز ٓ وم٢مٟمٜم٤م قمٜمف، اًمٜمٝمل

 اعمحراب ذم اًمّمالة يمره أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ «إؾمت٤مر يمِمػ - 717/  115/ 

 .اًمٓم٤مق ذم اًمّمالة يمره أنف يٕمٜمل اًمٙمت٤مب اسم٠مهؾ شمِمٌٝمق ومال ًمٚمٙمٜم٤مئس، يم٤مٟم٧م إٟمام: وىم٤مل

 إمم اًمٌزار رأؿم٤م وم٘مد ٟمٔمر ىم٤مًمف وومٞمام: ىمٚم٧م .ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمف:  «01/  1» اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 اشمٗم٤مىم٤م وٕمٞمػ وهق اًم٘مّم٤مب ُمٞمٛمقن محزة أيب واؾمؿ إسمراهٞمؿ قمـ محزة أبق سمف شمٗمرد أنف

 أنف سمدقمقى ُمرداس سمـ حمٛمد اًمٌزار سمِمٞمخ إقمالًمف ُمـ أومم سمف وم٢مقمالًمف أطمد يقصم٘مف ومل

 اسمـ وىم٤مل «اًم٘مراءة ضمزء» ذم اًمٌخ٤مري ُمٜمٝمؿ احلٗم٤مظ ُمـ مجع قمٜمف روى وم٘مد جمٝمقل،

 سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ُم٤م ي٘مقيف ًمٙمـ احلدي٨م ُمًت٘مٞمؿ:  «157/  9» صم٘م٤مشمف ذم طم٤ٌمن

 ي٘مقم ٓ إسمراهٞمؿ ويم٤من. اعمح٤مري٥م هذه اشم٘مقا  :اهلل قمٌد ىم٤مل: ىم٤مل إسمراهٞمؿ قمـ صحٞمح

 وإن اًمٜمخٕمل يزيد اسمـ وهق إسمراهٞمؿ وم٢من ُمًٕمقد، اسمـ قمـ صحٞمح ومٝمذا: ىمٚم٧م .ومٞمٝم٤م
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177 

 ُمـ مج٤مقم٦م صحح ىمد أنف إٓ اًمٔم٤مهر، ذم ُمرؾمؾ قمٜمف ومٝمق ُمًٕمقد، اسمـ ُمـ يًٛمع مل يم٤من

 وهذا: ىمٚم٧م .ُمًٕمقد اسمـ قمـ أرؾمٚمف سمام ذًمؽ اًمٌٞمٝم٘مل وظمص ُمراؾمٞمٚمف، إئٛم٦م

 اسمـ قمـ زم أؾمٜمد: إلسمراهٞمؿ: ىمٚم٧م: ىم٤مل إقمٛمش روى ح٤م اًمّمقاب هق اًمتخّمٞمص

 وإذا ؾمٛمٕم٧م، اًمذي ومٝمق اهلل، قمٌد قمـ رضمؾ قمـ طمدصمتٙمؿ إذا :إسمراهٞمؿ وم٘م٤مل ُمًٕمقد،

 ذم هٙمذا احل٤مومظ قمٚم٘مف .اهلل قمٌد قمـ واطمد همػم قمـ ومٝمق اهلل، قمٌد ىم٤مل: ىمٚم٧م

 «171/  7» «اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد واسمـ ، «111/  1» اًمٓمح٤موي ووصٚمف ،«اًمتٝمذي٥م»

 ىمد إثر وهذا: ىمٚم٧م .قمٜمف صحٞمح سمًٜمد «1/  111«»دُمِمؼ شم٤مريخ» ذم زرقم٦م وأبق ،

 أصح٤مب ُمـ وهؿ مج٤مقم٦م، ـمريؼ ُمـ قمٜمف شمٚم٘م٤مه وم٘مد ،«اهلل قمٌد ىم٤مل» :إسمراهٞمؿ ومٞمف ىم٤مل

 ًمٖمٚم٦ٌم ُمٕمرووملم همػم يم٤مٟمقا  وإن مج٤مقم٦م، ٕهنؿ حلديثٝمؿ شمٓمٛمئـ وم٤مًمٜمٗمس ُمًٕمقد، ـاسم

 أيب اسمـ روى صمؿ قمٜمف، اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ أصح٤مب وظم٤مص٦م اًمت٤مسمٕملم، قمغم اًمّمدق

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده .«اعم٤ًمضمد ذم اعمذاسمح شمتخذوا ٓ» :ىم٤مل اجلٕمد أيب سمـ ؾم٤ممل قمـ ؿمٞم٦ٌم

 أر ومٚمؿ ذر، أيب ُمًجد رأج٧م: ىم٤مل قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك قمـ صحٞمح سمًٜمد روى صمؿ

 ٟم٘مٚمٜم٤مه ُم٤م وذم اعمًجد، ذم اعمحراب يمراه٦م ذم اًمًٚمػ قمـ يمثػمة آصم٤مرا وروى ـم٤مىم٤م، ومٞمف

 اًمًٞمقـمل رؾم٤مًم٦م هب٤م صدر اًمتل يمٚمٛمتف ذم اًمٙمقصمري اًمِمٞمخ ضمزم وأُم٤م .يمٗم٤مي٦م قمٜمف

 خم٤مًمٗمتف ُمع ومٝمق ،ط اًمٜمٌل ُمًجد ذم ُمقضمقدا يم٤من اعمحراب أن:  «17 ص» اًم٤ًمًمٗم٦م

 مج٤مقم٦م سمذًمؽ ضمزم ضمرم ومال اعمحراب، سمٌدقمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م وىمػ ُمـ ي٘مٓمع اًمتل رأصم٤م هلذه

 قمٚمٞمف اًمٙمالم ُمـ سمد وٓ يّمح، ٓ طمدي٨م ذًمؽ ذم قمٛمدشمف وم٢مٟمام ؾمٌؼ، يمام اًمٜم٘م٤مد، ُمـ

 طميت» :ىمقًمف وهق طمجر، سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ وهق اًمٙمقصمري، ًمتٚمٌٞم٤ًمت دومٕم٤م

 ،[ اعمحراب عُمقو يٕمٜمل] اعمحراب ومدظمؾ اعمًجد، إمم هنض طملم ط اهلل رؾمقل

ه قمغم يٛمٞمٜمف ووع صمؿ سم٤مًمتٙمٌػم، يديف رومع صمؿ  ومّمؾ صمؿ.]وٕمٞمػش. صدره قمغم ينا

 [.وٕمٗمف قمغم اًمٙمالم اإلُم٤مم

 (.771-719/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 حول وكٓٔة السواري، وحْم ادسجد، دم ادحراب حْم

 ادساجد وٕٖٗات بَض

 طمٙمٛمف؟ ٤مُم اعمًجد، ذم ًمٚمٛمحراب سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :وداخٓة

 .سمدقم٦م :الىٗخ

 صٗم٤ًم؟ ُيَقوم ر اعمحراب إن: ي٘مقل ىم٤مئؾ: أن٤م يٕمٜمل ؾمٛمٕم٧م أو ي٘مقل، ُمـ هٜم٤مك :وداخٓة

 !صٗم٤ًم؟ يقومر اعمحراب :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 .واهؿ هق :الىٗخ

 .واهؿ :وداخٓة

 .إيف :الىٗخ

 .ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ظمػماً  اهلل ضمزاك :وداخٓة

ٝمام ؿمٞمئلم، يتٓمقر قمؿ. ًمؽ أبلم سمِّدي ٓ يتٓمقر، قَمؿّ  ٕنف :الىٗخ  أظمٓمرمه٤م أو أمَهُّ

 إُم٤م: أُمريـ أطمد سملم اًمرضمؾ هذا هق ٕنف احلٙمٞمؿ: اًمِم٤مرع قمغم آؾمتدراك ُمـ ىمري٥م

 يٕمت٘مد أن أو حمراب، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم يٙمـ مل أنف ُمٕمٜم٤م يٕمت٘مد أن

 يٕمت٘مد نيم٤م إن اخلٓمقرة، هٜم٤م إول يم٤من وم٢من اًمٜم٤مس، مج٤مهػم اًمٞمقم ئمٜمقن يمام اًمٕمٙمس

 أذف اًمذي اًمرؾمقل أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك حمراب، ومٞمف يٙمـ مل اًمرؾمقل ُمًجد أنف ُمٕمٜم٤م

 ُم٤م ومٗم٤مشمف اعمًجد، وسمٜمٞم٤من ًمتخٓمٞمط اًمالئؼ اعمٝمٜمدس هق يم٤من ُم٤م اعمًجد، سمٜم٤مء قمغم

 شمٙمٛمـ؟ أجـ اخلٓمقرة ومٝمٛم٧م. اعمُـَتَٙمٚم ػ هذا اؾمتدريمف

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، :وداخٓة

 يٓمٞمح آقمت٘م٤مد هذا ومحٞمٜمئذٍ  ُمٜمؼم، هٜم٤مك يٙمـ مل أنف ُمٕمٜم٤م يٕمت٘مد أن وإُم٤م :الىٗخ
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 .«ط حمٛمد هدى اهلدى ظمػم»: مجٞمٕم٤مً  سمٕم٘مٞمدشمٜم٤م

 ًمٕمكم ًمٚمجقاُمع، سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمٞمس ًمٚمٛم٤ًمضمد، سم٤مًمٜم٦ًٌم يًت٘مٞمؿ إٟمام اًمٙمالم هذا صمؿ 

 إن: أىمقل أن أردت وإٟمام ُمًت٘مٞمؿ، همػم ٕنف يًت٘مٞمؿ: اًمٙمالم هذا ىمٚم٧م طمٞمٜمام أظمٓم٠مت

 شُمَّمٚمَّـك ٓ اًمتل اعم٤ًمضمد ًمٚمجقاُمع، وًمٞمس ًمٚمٛم٤ًمضمد ٜم٦ًٌمسم٤مًم يّمح ىمد اًمٙمالم هذا

 .اخلٓمٞم٥م قمٚمٞمف خيٓم٥م ُمٜمؼم ومٞمٝم٤م يٙمقن ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ومٝمل اجلٛمٕم٦م، ومٞمٝم٤م

 ُم٤م ي٘مقًمقن، وأُمث٤مًمف اًمرضمؾ هذا: وطمٞمٜمئذٍ  اعمٜم٤مسمر، ومٗمٞمٝم٤م ًمٚمجقاُمع سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

 ُيـَحّدد عمًجدا ذم اعمٜمؼم ومقضمقد وإٓ هب٤م، ي١مُمٜمقن ًمدقمقة ُمش اًمقاىمع ًمتًٚمٞمؽ ي٘مقًمقن

 واوح؟. اًم٘مٌٚم٦م ُم٤مذا؟

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ويدل اًمّمٗمقف، ي٘مٓمع اًمذي اًمٓمقيؾ اعمٜمؼم يٛمٙمـ هؾ صمؿ :الىٗخ

 ومٝمٛمتٜمل؟ ًمٕمٚمؽ. سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م آؿمتٖم٤مل ُمـ وهذا اًمٜمقاطمل، هذه يٌح٨م ٓ اًم٘مٌٚم٦م؟ قمغم

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :وداخٓة

 سمٕمض أومًده٤م يم٤من وإن ،ضمداً  ًمٓمٞمٗم٦م رؾم٤مًم٦م ومٝمٜم٤مك ذًمؽ وُمع. آه :الىٗخ

 سمدقم٦م ذم إري٥م إقمالم»: أؾمامه٤م اًمتل «اًمًٞمقـمل احل٤مومظ» رؾم٤مًم٦م هل اعمٕمٚم٘ملم،

 .اعمح٤مري٥م سمدقم٦م سمحدوث: ىم٤مل أو «اعمح٤مري٥م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد أن احلؼ، اعمذه٥م هذا إمم اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم هٜم٤مك ذه٥م ومٝمق 

 ُمٜمٝمؿ حييين واًمذي ـ،اعمت٠مظمري اًمٕمٚمامء سمٕمض هذا وشمٌٜمك حمراب، ومٞمف يٙمـ مل اًمًالم

طمقا  وم٘مد «احلٜمٗمل اًم٘م٤مري قمكم ُمال اًمِمٞمخ» أن  .سمدقم٦م اعمًجد ذم اعمحراب سم٠من َسَّ

 اًمٓم٤مق، ذم اًمّمالة يٙمرهقن يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ ؾمٚمٗمٞم٦م، آصم٤مر هٜم٤مك أن: ذًمؽ إمم ُيَْم٤مف

ٟمٞم٦م سمدقم٦م اعمح٤مري٥م أن: ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم اعمحراب: ذم اًمٗمتح٦م هق واًمٓم٤مق  شمنسم٧م ٟمٍما

 إذا سم٤مًمًٜم٦م اًمٕم٤مروملم سمٕمض يم٤من: وًمذًمؽ -إؾمػ ُمع- إومم اًم٘مرون ذم اعمًٚمٛملم إمم

 .حمراب هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق يمام قمٜمف اٟمحرومقا  حمراب، ومٞمف ـم٤مق ومٞمف ُمًجد ذم صٚمقا 

 اعمًجد، ذم اعمحراب سمدقمٞم٦م إٟمٙم٤مر ذم إـمالىم٤مً  يؽمددون ٓ اًم٤ٌمطمثقن ومٚمذًمؽ
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 ط اًمٜمٌل أن ومٞمف ًمذيا اًمٞمديـ، ذو طمدي٨م أروي طمٞمٜمام أىمقل أن قمغم ضَمَرْي٧م وًمذًمؽ

 سمٞمٜمف اًمٜم٘م٤مش وضمرى اعمًجد، ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اٟمتحك صمؿ ؾَمٚمَّؿ، صمؿ ريمٕمتلم، اًمٕمٍم صغم

ت: ًمف ىم٤مل طمٞمٜمام اًمٞمديـ ذو وسملم . «يٙمـ مل ذًمؽ يمؾ»: ىم٤مل ٟمًٞم٧م؟ أم اًمّمالة َأىُمٍِمَ

 .ُم٘م٤مُمف إمم ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مم .اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مل

سمف: إمم: أىمقل وٓ هٜم٤م وأىمقل   وإٟمام حمراب، اًمرؾمقل ُمًجد ذم يٙمـ مل ٕنف حمرا

 .ومٞمف يّمكم ُمٙم٤من هٜم٤مك يم٤من

 ًمف ضمٕمؾ ُمًجداً  زار ح٤م ط اًمٜمٌل أن حتًٞمٜمف، ممٙمـ إؾمٜم٤مده طمدي٨م ذم ضم٤مء وىمد

 .اًم٘مٌٚم٦م قمغم ًمٞمدل اعمحراب: سمدل قمٛمقداً  قمالُم٦م

 ًمٞمس أنف إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ومٞمف مم٤م هيٛمٜم٤م ُم٤م سمٛم٘مدار احلدي٨م، صمٌقت يمثػماً  هيٛمٜم٤م وٓ 

 اًم٘مٌغم اجلدار جيٕمؾ ُمثالً  ومٛمٛمٙمـ اًم٘مٌٚم٦م، قمغم دًمٞمالً  اعمحراب ٟمتخذ أن ورياًمي ُمـ

 .قمٛمقديـ ُمثالً  وٟمحط ُمًح،

 .ؿم٤ٌمك قمٛمٚمٜم٤م ٟمحـ ؿم٤ٌمك، :وداخٓة

 أُم٤م اعمحراب، هٜم٤م ًمإلُم٤مم ُمٙم٤من أنف ويقطمقا  يدل قمِم٤من قمٛمقديـ: :الىٗخ

 ذم شمٓم٘مٞمٛمٝم٤م، ذم ومٞمٝم٤م يتٗمٜمٜمقا  اًمذي اعمح٤مري٥م هذه وسمخ٤مص٦م اعمحراب، اًمتزاُمٜم٤م

 .حمٛمد هدى اهلدى وظمػم. آظمره إمم ذم، ذم زظمرومتٝم٤م، ذم دمًٞمٛمٝم٤م،

 داظمؾ اًمًقاري أو إقمٛمدة وضمقد إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يمامن ًمٚم١ًمال، شمٙمٛمٚم٦مً  :وداخٓة

 ُمقضمقدة هل يمام ُمثاًل، هل يمام ؾمقاري يٕمٜمل ط اًمٜمٌل ُمًجد ذم يم٤من هؾ اعمًجد،

 آظمره؟ إمم أو ُمٜمٝم٤م أىمؾ أو أن،

 ٕن ؿمئ٧م: ٓ ُم٤م أو ؿمئ٧م ُم٤م ؾمقاري اًمٜمٌقي ًجداعم ذم يم٤من ـمٌٕم٤ًم، :الىٗخ

ٌْٜمَك ٓ ويم٤من ُمتقاوٕم٤ًم، ُمًجداً  يم٤من اعمًجد  ومٙم٤من ذًمؽ وُمع اًمًقاري، قمغم إٓ ُي

 .اًمًقاري سملم اًمّمالة قمـ اعمًجد هذا ذم يّمٚمقن اًمذيـ يٜمٝمك

 اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» يمت٤مب سمت٠مخٞمػ سمدأت ح٤م يمٜم٧م وأن٤م يٕمٜمل، وهذا 

 وٓ[ ؾم٤مري٦م وٓ ومٞمف يٙمقن ُم٤م أنف اًمًٚمٗمل ًمٚمٛمًجد صقرةً  ٕم٧موو يمٜم٧م «واًمٙمت٤مب
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 .ًمٚمٜم٤ًمء وسم٤مب ًمٚمرضم٤مل سم٤مب ًمف ويٙمقن قمٛمقد،

 .قمٛمقد أي وسمدون ؾم٤مري٦م أيَّ  سمدون ُمًجد سمٜم٤مء خيٗم٤مك، ٓ يمام اعمٛمٙمـ ُمـ اًمٞمقم

 .شمقصٞمتؽ قمغم سمٜم٤مء ظمػماً  اهلل ضمزاك سمٜم٤مًء، يٕمٜمل ومٕمٚمٜم٤مه ُم٤م هذا :وداخٓة

 .هلل احلٛمد :الىٗخ

 ذم ُم٤م وًمٞمش أقمٛمدة، ذم ُم٤م ًمٞمش: ي٘مقًمقا  سمدؤوا اًمٙمقي٧م رطم٧م ح٤م ًمٙمـ :وداخٓة

 .حمراب

 .أيمؼم اهلل :الىٗخ

 ؾمٜم٦م، ًمٞمس اعمحراب أن ي٘مقًمقا  يٕمٜمل طمتك اًم٘م٤مئؾ هذا يًتٜمٙمر وأظمذ :وداخٓة

 يٕمٜمل يٛمٙمـ هذه احل٤مًم٦م ذم: هلؿ وم٘مٚم٧م صٗم٤ًم، ُيقوم ر يٕمٜمل أو اًمّمػ ُيَ٘مّدم يٕمٜمل وًمٙمٜمف

ك يم٤من إذا ُم٤مماإل وؿمامل يٛملم قمـ ي٘مٗمقا   ُمـ ًمٞم٧ًم هذه ي٘مقل ًمٙمـ اًمّمػ، شُمَقوم ر سمِدَّ

 اًمًٜم٦م؟

 هل؟ ُم٤م :الىٗخ

 .ؿمامًمف وقمـ اإلُم٤مم يٛملم قمـ اعمّمٚملم ي٘مػ أن يٕمٜمل :وداخٓة

 .إيف :الىٗخ

 يقومر اعمحراب وضمقد صػ، يقومر أنف سمٙمٚمٛم٦م ضم٤مء وهق صٗم٤ًم، يٕمٛمٚمقا  :وداخٓة

 .ومٞمف يّمكم اإلُم٤مم يٕمٜمل صػ،

ام: اًمٌدقم٦م شمًٚمٞمؽ ؿم١مم ُمـ وهذا اًمت٤مزم، اًم١ًمال خفؾمٜم٠ًم أقمرف، أن٤م :الىٗخ  أهيُّ

ىم٤مً  أؿمد  إذا أو واعمٙم٤من، اًمزُم٤من َُمرّ  قمغم اًمث٤مسم٧م اعمحراب إجي٤مد: اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ذم إهمرا

ام اًمّمػ؟ ُمٜمتّمػ ذم ي٘مػ أنف اإلُم٤مم واوٓمر اًمّمٗمقف ويَمُثَرت احل٤مضم٦م اىمتْم٧م  أهيُّ

 وىمققم٤ًم؟ أىمؾ

 هاّل، شمٌٕمٙمؿ اعمًجد ظم٤مص٦م اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ذم سمؾ وىمققم٤ًم، أىمؾ اًمث٤مين ؿمؽ ٓ 

 وىمع وإن اًمّمػ، وؾمط يّمكم أنف ُم٤م يقُم٤مً  اإلُم٤مم يْمٓمر راح أنف أتّمقر راح ُم٤م أن٤م
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 .ضمداً  ٟم٤مدر ومٝمق

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 يمٞمػ؟ قمروم٧م ضورة؟ ذم ُم٤م وإٓ ضورة ذم صم٤مسم٧م اعمحراب سمٞمٜمام :الىٗخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، :وداخٓة

 شُمَ٘مّدر واًميورة اعمحٔمقرات، شُمٌٞمح اًميورات :ىم٤مقمدة شم٠ميت هٜم٤م يٕمٜمل :الىٗخ

 .سم٘مدره٤م

 اإلُم٤مم يْمٓمر صٗمقف ومٞمٝم٤م يّمغم أنف يتّمقر ُم٤م ُمديٜم٦م، ُمًجد سمٜمٞمٜم٤م ًمق: يٕمٜمل 

 اعمِمٙمٚم٦م دومع ؿم٤من ُمـ ًمٚمٛمحراب؟ طمٞمٜمئذٍ  طم٤مضم٦م ذم اًمّمػ، ُمٜمتّمػ ذم ي٘مػ أن ومٞمٝم٤م

 هٞمؽ ٤مُم أنف يٗمٙمروا طم٤مضم٦م، ذم ُم٤م أو طم٤مضم٦م ذم يٗمٙمروا ُم٤م ومٝمؿ. طم٤مضم٦م ذم ُم٤م هذه؟

 .اعمًتٕم٤من واهلل إُمر، واٟمتٝمك أن اًمٜمٔم٤مم

ه ؿمٞمَخٜم٤م ًمف ىمٚم٧م. ًمف ىمٚم٧م أن٤م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م :وداخٓة  ُمٜمل ـمٚم٥م يٕمٜمل ظمػماً، اهلل ضمزا

ذٟم٤م، ومٜمحـ يمذا، يمذا ذم اًمًٚمٗمل اعمًجد: زم وىم٤مل إُمر، هلذا ظمّمٞمّم٤مً   يٕمٜمل َٟمٗمَّ

 ُمـ أول شمٙمقن اهلل ؿم٤مء إن...ٟمخٚمص سمس يٕمٜمل وومٕمالً  اًمِمٞمخ، ىم٤مل يمام يٕمٜمل طمرص٤مً 

ه ؿمٞمخٜم٤م سمحرف طمروم٤مً  ٟمٗمذٟم٤م يمٜم٤م وسمٕمديـ اهلل، ؿم٤مء إن ٟمٞمتٜم٤م ذم هذه ومٞمف، صكم  اهلل ضمزا

 .إُمر هلذا آشمّم٤مل ـمٚم٥م ظمػماً 

 .اخلػم جيزيٙمؿ اهلل :الىٗخ

 وسم٤مب وذىمل ؿمامزم سم٤مب سمٕمديـ ًمف قمٛمٚمٜم٤م ُم٤م وسمٕمد. ومٞمؽ وي٤ٌمرك :وداخٓة

 .اًمرضم٤مل ُمتقو٠م قمـ مت٤مُم٤مً  ُمًت٘مؾ ًمٚمٜم٤ًمء، ُُمَتقّو٠م همريب، ضمٜمقيب

 .ـمٞم٥م :الىٗخ

 اؾمتٜمٙمروا، هٜم٤مك أقمٝمدة وٓ حمراب، ٓ يٕمٜمل ذم ُم٤م طم٤مضم٦م، قمٛمٚمٜم٤م ُم٤م :وداخٓة

 .هذا قمغم أنتؿ ىم٤مل ومالن: هلؿ ىمٚم٧م ومالن، اًمِمٞمخ وي٘مقًمقا  يم٠مهنؿ يٕمٜمل

ٟمٜم٤م طمتك همٗمٚم٦م، ذم اًمٜم٤مس! مج٤مقم٦م ي٤م :الىٗخ  .اًمًٜم٦م أهؾ إظمقا
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دٟم٤م يم٤من ٤مً ـمٌٕم اًم٘م٤مهرة، إمم ؾمٗمرايت إطمدى ذم ضمٞمداً  أذيمر   أنّم٤مر عم٘مر إيمثر شَمَردُّ

 قمغم ُيْٓمٚمِٕمقين أهنؿ وأرادوا ؾمقه٤مج، اؾمٛمٝم٤م سمٚمدة أو ىمري٦م زم ومزّوروا اًم٘م٤مهرة، ذم اًمًٜم٦م

: ي٠ًمخقين يٌٜمك، يٕمٜمل يزال وٓ اعمًجد إمم أظمذوين ومٕمالً  اًمًٜم٦م، أنّم٤مر يٌٜمٞمف ُمًجد

 وم٘مٚم٧م اطمد،و سم٤مب ًمف اعمًجد وإذا اعمًجد، شم٘م٤مـمٞمع يٕمٜمل ومٝمٛم٧م سمٕمدُم٤م رأجؽ؟ ُم٤م

 ًمٙمـ اًم١ًمال، هذا ُمثؾ يًتٖمرسمقا  همػمهؿ ًمق قم٤مروملم، ـمٌٕم٤مً  هؿ اًمٜم٤ًمء؟ سم٤مب أجـ: هلؿ

 ط اًمٜمٌل إن»: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع طمدي٨م ُمـ داود أيب ؾمٜمـ ذم ُمثكم ىم٤مرئلم هؿ

 ٟم٤مومع ىم٤مل. ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق: وم٘م٤مل اعمًجد أبقاب ُمـ سم٤مب ُمـ يقُم٤مً  دظمؾ

 ويم٠منف «ُم٤مت أن إمم اًم٤ٌمب ذاك ُمـ اعمًجد قمٛمر اسمـ دظمؾي ومٚمؿ: قمٛمر اسمـ ُمقٓه قمـ

 يم٤من وإن اًم٤ٌمب، ًمذًمؽ أثر يٕمٜمل هق اًمٜم٤ًمء، سم٤ٌمب اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م

 .شمقؾمع اعمًجد

 ُمٜمتٌٝملم ُمش ًمٙمـ ٟمٔمري، قمٚمؿ ُم٤مذا؟ قمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمٚمٛمقن اًمًٜم٦م وم٠منّم٤مر

 وٟم٤مس ُمٜمٝم٩م، قمغم يٙمقٟمقا  ٦ماجلامقم سملم اًمٗمرق وهذا وًمذًمؽ: شمٓمٌٞم٘مف، يٜمٌٖمل هذا أن

 وُمـ ظمػماً، اهلل ضمزاك: ىم٤مًمقا  إٓ اًمتٗمٙمػم هذا يًٛمٕمقن يم٤مدوا ُم٤م اعمٜمٝم٩م: ذم خمتٚمٗملم

 .اًمٜم٤ًمء سم٤مب ُمٙم٤من قمغم اشمٗم٘مٜم٤م اًم٤ٌمب، ٟمجٕمؾ ويـ ُمٕمل درؾمقا  ؾم٤مقمتٝم٤م

 اًمرضم٤مل: ظمٚمػ يٕمٜمل يٙمقن اًمٜم٤ًمء، َذيّمرشمٜم٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م :وداخٓة

ٌّع اإلُم٤مم تطمريم٤م اًمٜم٤ًمء شمرى طمتك  .اإلُم٤مم وشَمَت

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 طم٤مـملم ًمٚمٜم٤ًمء، ُمٙم٤من ذم يٕمٜمل شمٌقك سمٚمدة ذم ومقضمدت يٕمٜمل،...:وداخٓة

 .اًمٜم٤ًمء شمرى ٓ واًمرضم٤مل اًمرضم٤مل شمرى اًمٜم٤ًمء...طمقاضمز

 اًمتل اًمٌالد ذم اًمًٕمقدي٦م ذم هٜم٤مك ؾُمِئٚمٜم٤م ٟمحـ. ٟمٕمؿ. اجلقاب أظمذت :الىٗخ

 أو ضمدار ذم اعم٤ًمضمد أيمثر ذم اعم٤ًمضمد، هذه ذم اًمٜم٤ًمء صالة هؾ قمـ أظمػماً، ـمٗمٜم٤مه٤م

 ذو اًمرضم٤مل وسملم اًمٜم٤ًمء سملم يٗمّمؾ ضمدار ذم أظمر واًمٌٕمض اًمٜم٤ًمء، هب٤م شمًت٘مؾ همروم٦م

 يٙم٤مد اإلُم٤مم، قمـ يٗمّمٚمٝمؿ ذاك ذاك، ُمـ ضراً  أىمؾ يٕمٜمل هذا هذا؟ شمٕمرومقا  اًمٕمٞمقن،

 اجلدار ٤مدإجي أنف طمقل يدور يمالُمل يمؾ يم٤من وم٠من٤م جيقز، ُم٤م وهذا شم٤مُم٤مً  اًمٗمّمؾ يٙمقن
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 ٕن اعمًجد: ذم سمدقم٦م هذه واجلامقم٦م، ًمإلُم٤مم رؤيتٝمؿ وسملم اًمٜم٤ًمء سملم اًمٗم٤مصؾ

 يم٤من ُمنموقم٤مً  يم٤من وًمق اًمٗم٤مصؾ، هذا ُمثؾ يقُمئذٍ  ومٞمف يٙمـ مل اًمٜمٌقي اعمًجد

 .يٕمٜمل يٙمٚمٗمٝمؿ ُم٤م رء سمخقص، وًمق ذًمؽ يٗمٕمؾ أن اًمًالم قمٚمٞمف سم٤مؾمتٓم٤مقمتف

 وسملم سمٞمٜمٝمـ ٟميب أن يٕمٜمل ٓ اعم١مظمرة، ذم يٙمقٟمقا  ٓزم اًمٜم٤ًمء ومٙمقن: وًمذًمؽ

 . وم٤مصؾ سمجدار اًمرضم٤مل

 ودومع اعمّمٚمح٦م مجع اعمّمٚمح٦م سملم جيٛمع أنف يٌدو آٟمٗم٤ًم، طمٙمٞمتف اًمذي هذا أن

 يّمٕم٥م أنف سمحٞم٨م مت٤مُم٤ًم، حمٗمقفم٦م همروم٦م يٙمقن ٕنف إُمر: دمرسم٦م يٜمٌٖمل ًمٙمـ اعمٗمًدة،

 سمدون ًمٓمٌٞمٕمل:ا اإلُم٤مم صقت اًمٖمروم٦م هذه ذم يّمٚملم اًماليت اًمٜم٤ًمء آذان إمم يّمؾ أن

 .اًمّمقت ُمٙمؼم

 ُمـ سم٤معمًجد ُمثالً .... سم٤معمًجد وم٤مًمّمقت اًمزضم٤مج، ارشمٗم٤مع ُمؽميـ يٕمٜمل :وداخٓة

 اًمرضم٤مل شمرى اًمٜم٤ًمء اًمزضم٤مج، ضم٤مء هٜم٤م وُمـ ظم٤مص، ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا هٜم٤م، إمم هٜم٤م

 .مت٤مم ويمٚمف واًمّمقت واإلُم٤مم ـمٌٞمٕمل

 وهٜم٤م، هٜم٤مك ٤مطمقهل دٟمدّٟم٤م يٕمٜمل اًمتل إؿمٞم٤مء ُمـ وسمٕمديـ يمقيس، إيف :الىٗخ

! اهلل وؾمٌح٤من اًمٓم٤مئػ، ذم وأن٤م اًمٙمالم هذا ذم سمدأت ُم٤م وأول ًمف، شمٕمرو٧م ُم٤م ٟم٤مدراً 

ن ومرق، ذم وهمٗمٚم٦م همٗمٚم٦م سملم ًمٙمـ يٖمٗمؾ أن يٕمٜمل اإلٟم٤ًمن، ـمٌٞمٕم٦م اًمٖمٗمٚم٦م اًمٔم٤مهر  ُأذ 

 ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام: وصم٤مٟمٞم٤مً  ُم٤ًمومر،: أوًٓ  وأن٤م اًمدار، ذم وأن٤م اًمٓم٤مئػ ذم اعمٖمرب ٕذان

 أىمرأ  وأن٤م أصكم وأن٤م ومِمٕمرت اًمدار ذم ومّمٚمٞم٧م اعمًجد، إمم أنزل الوم اًمريم٥م وضمع

ش ي٘مرأ  يمامن واإلُم٤مم  ومٓمٚمع قمٜمف، هم٤مومالً  يمٜم٧م رء قمـ اٟمتٌٝم٧م ؾم٤مقمتٝم٤م ُمـ قمكم، ؿَمقَّ

 ىمراءة إذاقم٦م جيقز وٓ إذان، يذاع يمام اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م جيقز ٓ: وهق اًمت٤مزم اًمتٜمٌٞمف ُمٕمل

 قمغم وأن٤م طمقهل٤م، ُأَدْٟمِدن يمٜم٧م هدول ٜم٘مٓمتلماًم. اعمًجد ظم٤مرج إمم اعمًجد ُمـ اإلُم٤مم

 اًمًٜم٦م، ذم اًمت٠مُمؾ هٜم٤م واًم٥ًٌم ؿمؽ، سمال اًمٙمٚمامت هذه ؾمٛمٕمقه٤م ُم٤م قمٛمرهؿ أهنؿ ي٘ملم

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اعم١مذن أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ

 .... :وداخٓة

 اًمذي اعمًجد،ومٝمذا ذم واإلىم٤مُم٦م ُمرشمٗمع ُمٙم٤من قمغم يم٤من إذان أن: اعمٝمؿ :الىٗخ
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 .اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ يٙمقن اًمّمقت، إقمالن ذم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم ٤ًمويي

ءة ُيْٕمٚمِـ اًمذي يمذًمؽ  ُيَِمّقش قَمؿَّ  ُمٕمٜم٤مه اعمًجد، خل٤مرج اًمّمالة ذم اإلُم٤مم ىمرا

 .آظمره وإمم.... واًمذي يْمحؽ واًمذي يٚمٕم٥م واًمذي ُمِمٖمقل، اًمذي قمغم

 ٤منُمٙم أبٕمد إمم إقمالٟمف ُمًجد أذان مت٤مُم٤ًم، حمّمقرة شمٙمقن اًم٘مْم٤مي٤م ومٞمٜمٌٖمل 

 ومٝمذه اًم٘مراءة وإقمالن اإلىم٤مُم٦م إقمالن أُم٤م ذقمٞم٦م، هم٤مي٦م هذه اًمٞمقم اعمقضمقدة سم٤مٔٓت

 . قمٍمي٦م سمدقم٦م

 ( 55: 11: 15/ 111/واًمٜمقر اهلدى) 

 (55: 70: 57/ 111/واًمٜمقر اهلدى)

 (  55: 01: 01/ 111/واًمٜمقر اهلدى) 

 قز عذ يبٕٗه أال: ادساجد بٕاء دم أحْام

 ح٤م ذًمؽ حيرم وم٢مٟمف ىمؼم قمغم يٌٜمٞمف ٓ أن» [:اعم٤ًمضمد ٤مءسمٜم أطمٙم٤مم وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

: ُمٜمف ي٘مؿ مل اًمذي ُمروف ذم ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م روشمف

 أبرز ذًمؽ ومٚمقٓ»: ىم٤مًم٧م «ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»

 دمٕمؾ ٓ مهللا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل «ُمًجدا يتخذ أن ظمٌم أنف همػم ىمؼمه

 .«ُم٤ًمضمد ىمٌقرأنٌٞم٤مئٝمؿ اختذوا ىمقُم٤م اهلل ًمٕمـ وصمٜم٤م ىمؼمي

 .هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وأظمر قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ إول احلدي٨م

 ذم اًم٤ٌمب ذم وردت أظمرى أطم٤مدي٨م ُمع خترجيٝمام ؾمٌؼ وىمد. صحٞمح ويمالمه٤م

 .«اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة»

 اخت٤مذ ُمٕم٤مين ُمـ اًمٌٜم٤مء وم٢من اًم٘مٌقر قمغم ٤ًمضمداعم سمٜم٤مء حتريؿ إطم٤مدي٨م هذا وذم

 سمذًمؽ ُمٍمطم٤م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء وىمد هٜم٤مك سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد

ر أوئلؽ اًمّمقر شمٚمؽ ومٞمف وصقروا ُمًجدا ىمؼمه قمغم سمٜمقا »  :سمٚمٗمظ  اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا
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 «صحٞمح» .«اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 .أظمرضم٤مه

 :«أصم٤مر» يمت٤مسمف ذم حمٛمد اإلُم٤مم وم٘م٤مل اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم اًمتحريؿ إمم ذه٥م وىمد

 وجيٕمؾ يٓملم أو جيّمص أن وٟمٙمره «اًم٘مؼم» ُمٜمف ظمرج ُم٤م قمغم يزاد أن ٟمرى وٓ»

 .«ُمًجدا قمٜمده

 :«إم» ذم وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل وأُم٤م اإلـمالق قمٜمد ًمٚمتحريؿ قمٜمده واًمٙمراه٦م

 واهلل - يمره وإٟمف وأصم٤مر ًمٚمًٜم٦م هذه أيمره: ىم٤مل ُمًجد اًم٘مؼم قمغم يٌٜمك أن وأيمره»

 ذًمؽ ذم شم١مُمـ ومل - ُمًجدا ىمؼمه يتخذ يٕمٜمل - اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد يٕمٔمؿ أن - قمٚمؿأ

 .«سمٕمده ي٠ميت ُمـ قمغم واًمْمالل اًمٗمتٜم٦م

 :«اعمجٛمقع» وذم

ء اًم٘مؼم قمغم ُمًجد سمٜم٤مء يمراه٦م قمغم وإصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ٟمّمقص واشمٗم٘م٧م»  ؾمقا

 .«إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم همػمه أو سم٤مًمّمالح ُمِمٝمقرا اعمٞم٧م يم٤من

 أن ويٙمره: ىم٤مًمقا  أهنؿ ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ. ًمٚمتٜمزيف ؿقمٜمده اًمٙمراه٦م ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 :اًمٜمقوي وم٘م٤مل. ىمؼم قمغم يّمكم

 .«يٌٕمد مل ؾمٌؼ مم٤م وهمػمه ُمرصمد أيب حلدي٨م حيرم: ىمٞمؾ وًمق «يٙمره»: ىم٤مًمقا  هٙمذا»

 أطمؼ ًمٙم٤من اًمٌٜم٤مء سمٙمراه٦م أصح٤مسمف ىمقل ذم هذا ُمثؾ ىم٤مل اهلل رمحف اًمٜمقوي أن ومٚمق

 قمغم خيٗمك ٓ يمام اًم٘مؼم إمم اًمّمالة قمـ ُمٜمف ره٥موأ أؿمد اًمٌٜم٤مء قمـ اًمٜمٝمل ٕن وأومم

 ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ. اعمقوقع هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م قمغم وىمػ ُمـ

 :«آىمتْم٤مء»

 ُمت٤مسمٕم٦م قمٜمف سم٤مًمٜمٝمل اًمٓمقائػ قم٤مُم٦م سح وم٘مد اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء وم٠مُم٤م»

 وهمػممه٤م واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ أصح٤مب ُمـ وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م وسح ًمألطم٤مدي٨م

 أدري ومام «اًمِم٤مومٕمل إمم يِمػم يم٠منف» اًمٙمراه٦م ًمٗمظ ومٞمف أـمٚمؼ ُمـ اًمٕمٚمامء وُمـ حريٛمفسمت
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 .«سمتحريٛمف اًم٘مٓمع ذم ري٥م وٓ اًمتحريؿ؟ أو اًمتٜمزيف سمف قمٜمك

 ُم٤م «شمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل وىم٤مل. اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ؾم٤مق صمؿ

 :ُمٚمخّمف

 شمْمٛمٜمتف مم٤م ذًمؽ همػم إمم قمٚمٞمٝم٤م واًمٌٜم٤مء ومٞمٝم٤م واًمّمالة اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد وم٤مخت٤مذ»

 .«ممٜمقع فقمٜم اًمٜمٝمل ُمـ اًمًٜم٦م

 :ىم٤مل صمؿ إظمػم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر صمؿ

 إنٌٞم٤مء ىمٌقر يتخذوا أن اعمًٚمٛملم قمغم حيرم وهذا: «اح٤مًمٙمٞم٦م» قمٚمامؤٟم٤م ىم٤مل»

 :«اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػم» ذم أجْم٤م اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل. «ُم٤ًمضمد واًمٕمٚمامء

 قمغم سمٜمل ُمًجد يمؾ هدم وجي٥م. ًم٘مٌقرا قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء حيرم: اًمٕمٚمامء ىم٤مل»

 شمٔمٝمر ٓ طمتك اًم٘مؼم ؾمقي ُمٙمثف ـم٤مل وىمد ُمًجد ذم ىمؼم ىمد اعمٞم٧م يم٤من وإن ،ىمؼم

 أوٓ ط اًمٜمٌل ُمًجد يم٤من وهلذا ،صقرشمف فمٝمرت إذا حيّمؾ إٟمام اًمنمك وم٢من صقرشمف

 وسم٤مخلرب وم٘مٓمع وسم٤مًمٜمخؾ ومٜمٌِم٧م سم٤مًم٘مٌقر وم٠مُمر وظمرب ٟمخؾ وومٞمٝم٤م ًمٚمٛمنميملم ُم٘مؼمة

 ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ يم٤من وح٤م. ُمًجدا ومّم٤مر ُم٘مؼمة يٙمقن نأ قمـ ومخرج ومًقي٧م

 هلؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد قمغم ذًمؽ ُمـ رء يٙمـ مل حمرُم٤م قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد وسمٜم٤مء

 .«ىمؼم قمغم ُمًجد ىمط يٕمرف يٙمـ ومل سم٢مطم٤ًمن

 ًمق ٓ سمٕمداًمدومـ اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد اخت٤مذ هق إٟمام اعمحذور أن يتقهؿ وىمد هذا

 ىم٤مل. همػمه أو اعمًجد واىمػ ومٞمف ًمٞمدومـ ضم٤مٟمٌف ذم اًم٘مؼم ٕمؾوضم أوٓ اعمًجد سمٜمل

 :اًمِمقيم٤مين

 ذم يدومـ أن ًم٘مّمد اعمًجد سمٜمل إذا وإٟمف ومرق ٓ أنف واًمٔم٤مهر: اًمٕمراىمل ىم٤مل»

 مل ومٞمف يدومـ أن ذـمقا  وإن اعمًجد ذم اًمدومـ حيرم سمؾ اًمٚمٕمٜم٦م ذم داظمؾ ومٝمق أطمد سمٕمْمف

 .«ؿأقمٚم واهلل. ُمًجدا وىمٗمف عم٘مت٣م عمخ٤مًمٗمتف اًمنمط يّمح

ه وم٢مٟم٤م ط اًمٜمٌل ىمؼم ىمّم٦م ومام: ىمٞمؾ وم٢من  اجلقاب: ىمٚم٧م ؟ط ُمًجده ذم أن ٟمرا

 :ىم٤مل طمٞم٨م يوًمٚمٜمق ُمًٚمؿ ذح ذم
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 ُمـ ظمقوم٤م ُمًجدا همػمه وىمؼم ىمؼمه اخت٤مذ قمـ ط اًمٜمٌل هنك إٟمام: اًمٕمٚمامء ىم٤مل»

 إُمؿ ُمـ ًمٙمثػم ضمرى يمام اًمٙمٗمر إمم ذًمؽ أدى ومرسمام سمف وآومتت٤من اًمتٕمٔمٞمؿ ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م

 إمم واًمت٤مسمٕمقن أمجٕملم قمٚمٞمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م اطمت٤مضم٧م وح٤م ،اخل٤مًمٞم٦م

 أن إمم اًمزي٤مدة واُمتدت اعمًٚمٛمقن يمثر طملم - ط اهلل رؾمقل ُمًجد ذم اًمزي٤مدة

 رؾمقل ُمدومـ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمجرة وُمٜمٝم٤م ومٞمف اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت سمٞمقت دظمٚم٧م

 ُمرشمٗمٕم٦م طمٞمٓم٤مٟم٤م اًم٘مؼم قمغم سمٜمق - قمٜمٝمام اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر أيب وص٤مطمٌٞمف ط اهلل

م إًمٞمف ومٞمّمكم اعمًجد ذم ئمٝمر ًمئال طمقًمف ُمًتديرة  سمٜمقا  صمؿ اعمحذور إمم وي١مدي اًمٕمقا

 ُمـ أطمد يتٛمٙمـ ٓ طمتك اًمت٘مٞم٤م طمتك وطمرومقمه٤م اًمِمامًمٞملم اًم٘مؼم ريمٜمل ُمـ ضمداريـ

 :احلدي٨م ذم ىم٤مًم٧م وهلذا اًم٘مؼم اؾمت٘م٤ٌمل

 .«ُمًجدا يتخذ أن ظمٌم أنف همػم ىمؼمه أبرز ذًمؽ وًمقٓ»

 «اًمٕمٛمدة» ذم اًمٕمٞمٜمل ذًمؽ قمغم شمٌٕمف وإن ٟمٔمر اًم٘مّم٦م هذه ذم اًمّمح٤مسم٦م ذيمره ذمو

 :«اعمٜمٙمل اًمّم٤مرم» ذم اهل٤مدي قمٌد اسمـ ىم٤مل وم٘مد صح٤ميب أي سمحْمقر ي٘مع مل ذًمؽ وم٢من

 ومل اعمًجد قمـ ظم٤مرضم٦م طمجرشمف واًمّمح٤مسم٦م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمٝمد قمغم ويم٤من»

 اًمقًمٞمد ظمالوم٦م ذم اعمًجد ذم جرةاحل أدظمٚم٧م إٟمام إٟمف صمؿ ،اجلدار إٓ وسمٞمٜمف سمٞمٜمٝمؿ يٙمـ

 ُمقشم٤م آظمرهؿ ُمـ ويم٤من ،سم٤معمديٜم٦م يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م قم٤مُم٦م ُمقت سمٕمد اعمٚمؽ قمٌد سمـ

 واًمقًمٞمد وؾمٌٕملم صمامن ؾمٜم٦م شمقذم وم٢مٟمف اعمٚمؽ قمٌد ظمالوم٦م ذم وشمقذم اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر

 احلجرة وإدظم٤مل اعمًجد سمٜم٤مء ومٙم٤من وشمًٕملم ؾم٧م ؾمٜم٦م وشمقذم وصمامٟملم ؾم٧م ؾمٜم٦م شمقمم

 - «اعمديٜم٦م أظم٤ٌمر» يمت٤مب ذم اًمٜمٛمػمي ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر زيد أبق ذيمر وىمد. ذًمؽ سملم ومٞمام ومٞمف

 يم٤من ح٤م اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر أن: قمٜمف طمدصمقا  وقمٛمـ أؿمٞم٤مظمف قمـ - ط اًمرؾمقل ُمديٜم٦م

 اعمٜم٘مقؿم٦م سم٤محلج٤مرة وسمٜم٤مه اعمًجد هدم وشمًٕملم إطمدى ؾمٜم٦م ذم اعمديٜم٦م قمغم ًمٚمقًمٞمد ٟم٤مئ٤ٌم

 ذم وم٠مدظمٚمٝم٤م ط اًمٜمٌل أزواج طمجرات هدمو اًمذه٥م وُم٤مء سم٤مًم٤ًمج ؾم٘مٗمف وقمٛمؾ

 .«ومٞمف اًم٘مؼم وأدظمؾ اعمًجد

 ومٞمف زاد ح٤م اعمًجد أن» :شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ قمـ اهل٤مدي قمٌد اسمـ ذيمر صمؿ

 أدرك ُمـ إٓ يٌؼ ومل اًمّمح٤مسم٦م قم٤مُم٦م ُم٤مت ىمد يم٤من احلجرة ومٞمف وأدظمٚم٧م اًمقًمٞمد
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 اعمٕمٚمقم وُمـ ةواًمّمال سم٤مًمٓمٝم٤مرة ومٞمف ي١مُمر اًمذي اًمتٛمٞمٞمز ؾمـ يٌٚمغ ومل ط اًمٜمٌل

شمر  ؾمٜم٦م يم٤من ذًمؽ أن ذيمروا وىمد اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمقًمٞمد ظمالوم٦م ذم يم٤من ذًمؽ أن سم٤مًمتقا

 صمالث وؾمٜم٦م ؾمٜملم صمالث سمٜم٤مئف ذم ُمٙم٨م اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر وأن وشمًٕملم إطمدى

 اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػمه اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ُمثؾ اًمت٤مسمٕملم ُمـ يمثػم ظمٚمؼ ومٞمٝم٤م ُم٤مت وشمًٕملم

 .«٤مءاًمٗم٘مٝم ؾمٜم٦م: هل٤م وي٘م٤مل اًمًٌٕم٦م

 ،شمقؾمٞمٕمف حل٤مضم٦م ُمًجده إمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمؼم أدظمٚمقا  وم٢مٟمام وسم٤مجلٛمٚم٦م

 يم٤من وىمد ،اعمًجد إمم ُمٜمٝم٤م ًمٞمزيدوا إظمرى اجلٝم٤مت ُمـ ومًح٦م جيدوا مل أهنؿ واًمٔم٤مهر

 ضمٝم٦م ُمـ اًمزي٤مدة أظمذ إمم وم٤موٓمروا اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ُمـ ومٞمف زادا ىمد قمٜمٝمام اهلل ريض وقمثامن قمٛمر

 - اًمٕمٛمؾ هذا إمم طم٤مضمتٝمؿ ُمع - وًمٙمٜمٝمؿ اًمنميػ اعمًجد ذم ىمؼمه ذًمؽسم ومّم٤مر احلجرات

 طمًام اعمرومققم٦م سم٤مجلدر شم٤مُم٤م ومّمال اعمًجد قمـ اًم٘مؼم ومّمٚمقا  طمٞم٨م ًمألُمر اطمت٤مـمقا  ىمد

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل اًمٜمقوي قمـ ذيمره ؾمٌؼ يمام ًمٚمٛمحذور

 ([.1/779)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 السواري تّٓٗل: ادساجد بٕاء دم أحْام

 أُمٙمـ ُم٤م اًمًقاري ومٞمف ي٘مٚمؾ أن: اخل٤مُمس» [:اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء أطمٙم٤مم وٛمـ ٤مماإلُم ذيمر]

 .«اًمًقاري سملم اًمّمػ قمـ اًمٜمٝمل ُمـ ؾمٌؼ ح٤م اًمّمٗمقف ًم٘مٓمع ؾم٤ٌٌم يٙمقن ُم٤م ويمؾ

 ([.1/780)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

ا باًبا فٗه جُيَل أن: ادساجد بٕاء دم أحْام  لٕٓساء خاصًّ

 سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص٤م سم٤مسم٤م ومٞمف جيٕمؾ أن» [:اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء أطمٙم٤مم وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 [.إصؾ ذم اًمتخري٩م يٜمٔمر] «ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق»: ط ًم٘مقًمف

 .«اًمرضم٤مل قمـ اعم٤ًمضمد ذم اًمٜم٤ًمء اقمتزال ذم سم٤مب» ب داود أبق ًمف سمقب واحلدي٨م

 ([.1/780)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 إلٗه يِٕذ وأبواب خوخات فٗه جيَل ال أن: ادساجد أحْام ون

 البٗوت شاكٕي نو حوله ون وٕٖا

 وأبقاب ظمقظم٤مت ومٞمف جيٕمؾ ٓ أن» [:اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء أطمٙم٤مم وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 شمٌ٘ملم ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٌٞمقت ؾم٤ميمٜمل ُمـ طمقًمف ُمـ ُمٜمٝم٤م إًمٞمف يٜمٗمذ

 .«اعمقوٕملم ذم «سم٤مب»: ًمٗمظ وذم «سمٙمر أيب ظمقظم٦م إٓ ظمقظم٦م اعمًجد ذم

 :قمٜمف هللا ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 :وم٘م٤مل اعمٜمؼم قمغم ضمٚمس ط اهلل رؾمقل أن

 ومٌٙمك «قمٜمده ُم٤م وم٤مظمت٤مر قمٜمده ُم٤م وسملم اًمدٟمٞم٤م زهرة ي١مشمٞمف أن سملم اهلل ظمػمه قمٌد»

 ويم٤من اعمخػم هق اهلل رؾمقل ومٙم٤من: ىم٤مل وأُمٝم٤مشمٜم٤م سمآب٤مئٜم٤م ومديٜم٤مك: وم٘م٤مل وسمٙمك سمٙمر أبق

 .سمف أقمٚمٛمٜم٤م سمٙمر أبق

 يمٜم٧م وًمق سمٙمر أبق وصحٌتف ٤مًمفُم ذم قمكم اًمٜم٤مس أُمـ إن» :ط اهلل رؾمقل وىم٤مل

 .إًمخ «...شمٌ٘ملم ٓ اإلؾمالم أظمقة وًمٙمـ ظمٚمٞمال سمٙمر أب٤م ٓختذت ظمٚمٞمال ُمتخذا

 وهق ًمف أظمر واًمٚمٗمظ وأمحد هلام واًمٚمٗمظ واًمؽمُمذي وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :اًمؽمُمذي وىم٤مل ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م

 .«صحٞمح طمًـ طمدي٨م»

 .سمٜمحقه قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 .«11» وم٘مرة «اعمٜم٤مهل» ذم ًمٗمٔمف وؾمٞم٠ميت أمحدو اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًم٤ٌمب وذم

 .«قمكم سم٤مب همػم اعمًجد أبقاب ؾمدوا»

ٟم٦م أيب ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف  اسمـ قمـ ُمٞمٛمقن سمـ قمٛمرو صمٜم٤م: سمٚم٩م اسمق صمٜم٤م: قمقا
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 .ُمرومققم٤م سمف قم٤ٌمس

 :وىم٤مل. ٟمحقه سمف سمٚم٩م أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ اًمؽمُمذي وأظمرضمف

 :ىم٤مل صمؿ. «اًمقضمف هذا ُمـ إٓ اإلؾمٜم٤مد هبذا ؿمٕم٦ٌم قمـ ٟمٕمرومف ٓ ي٥مهمر طمدي٨م»

 .«ؾمٚمٞمؿ سمـ حيٞمك اؾمٛمف سمٚم٩م وأبق»

 :اعمٞمزان ومٗمل ومٞمف خمتٚمػ وهق: ىمٚم٧م

: طم٤مشمؿ أبق وىم٤مل واًمدارىمٓمٜمل واًمٜم٤ًمئل ؾمٕمد سمـ وحمٛمد وهمػمه ُمٕملم اسمـ وصم٘مف»

 ُمٜمٙمرا  طمديث٤م روى: أمحد وىم٤مل ٟمٔمر ومٞمف: اًمٌخ٤مري وىم٤مل سمف سم٠مس ٓ احلدي٨م ص٤مًمح

. «احلدي٨م هذا ُمٜم٤ميمػمه وُمـ صم٘م٦م همػم: اجلقزضم٤مين وىم٤مل خيٓمئ يم٤من: طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل

 :«اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 .«أظمٓم٠م رسمام صدوق»

 ىم٤مل وىمد قمٜمدي طمًـ وم٤مإلؾمٜم٤مد اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت أمحد رضم٤مل وسم٘مٞم٦م: ىمٚم٧م

 :«اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

 .«صم٘م٤مت ورضم٤مهلام واًمٜم٤ًمئل أمحد رواه»

ٟم٦م أبق ـمريؼ ُمـ ئلاًمٜم٤ًم قمٜمد وهق  :وزادا «اًمٌداي٦م» ذم يمام قمقا

 .«همػمه ـمريؼ ًمف ًمٞمس ضمٜم٥م وهق اعمًجد يدظمؾ ومٙم٤من»

  :يمثػمة ؿمقاهد ًمف سمؾ سمف يتٗمرد مل سمٚم٩م أب٤م ٕن ُمٜمٙمر سم٠منف احلدي٨م قمغم اًمذهٌل وطمٙمؿ

 :ىم٤مل وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد قمـ: ُمٜمٝم٤م

 اهلل ريض قمكم سم٤مب وشمرك اعمًجد ذم اًمِم٤مرقم٦م إبقاب سمًد ط اهلل رؾمقل أُمر

 .قمٜمف

 .قمٜمف اًمٙمٜم٤مين اًمرىمل سمـ اهلل قمٌد قمـ ذيؽ سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف

 ىم٤مل وًمذًمؽ هذا ذيؽ اسمـ ؾمقى قمٜمف يرو مل هذا اًمرىمٞمؿ اسمـ همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف
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 .جمٝمقل إٟمف «اخلالص٦م» ذم واخلزرضمل «اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ

 :ىم٤مل طمٞم٨م طمًـ أنف ومزقمؿ اهلٞمثٛمل وأُم٤م

 :وزادا «إوؾمط» ذم واًمٓمؼماين واًمٌزار يٕمغم وأبق أمحد رواه»

سمٜم٤م ؾمددت اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا   ؾمددت أن٤م ُم٤م: ىم٤مل قمكم؟ سم٤مب إٓ يمٚمٝم٤م أبقا

 .«طمًـ أمحد وإؾمٜم٤مد. ؾمده٤م اهلل وًمٙمـ أبقاسمٙمؿ

 :وم٘م٤مل «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وشمٌٕمف

 .«صم٘م٤مت رضم٤مهل٤م «إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين ورواي٦م ىمقي وإؾمٜم٤مده»

: رواشمف سمٕمض ذم ىمقًمف يٜم٤مىمض «ىمقي إؾمٜم٤مده»: ىمقًمف وم٢من احل٤مومظ ومتٜم٤مىمض: ىمٚم٧م

 قمـ أظمرى ـمريؼ أهن٤م ومٞمٔمٝمر ُمٕمف ذيمر وُمـ اًمٓمؼماين ـمريؼ وأُم٤م. ؾمٌؼ يمام جمٝمقل إٟمف

 أقمرومف مل ُمـ ومٞمف آظمر سمًٜمد يٕمغم أيب ـمريؼ ُمـ يمثػم اسمـ احل٤مومظ ؾم٤مىمف وم٘مد ؾمٕمد

 .أقمٚمؿ واهلل. ُمٓمٌٕمل حتريػ رضم٤مًمف أؾمامء ذم وىمع أنف اًمٔمـ وهم٤مًم٥م

 :ىم٤مل أرىمؿ سمـ زيد قمـ: ٝم٤موُمٜم

 ؾمدوا»: يقُم٤م وم٘م٤مل اعمًجد ذم ؿم٤مرقم٦م أبقاب اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ ًمٜمٗمر يم٤من

 ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مم: ىم٤مل اًمٜم٤مس ذًمؽ ذم ومتٙمٚمؿ: ىم٤مل «قمكم سم٤مب إٓ إبقاب هذه

 :ىم٤مل صمؿ. قمٚمٞمف وأثٜمك شمٕم٤ممم اهلل ومحٛمد

 - وإين ئٚمٙمؿىم٤م ومٞمف وىم٤مل قمكم سم٤مب إٓ إبقاب هذه سمًد أُمرت وم٢مين سمٕمد أُم٤م»

 .«وم٤مشمٌٕمتف سمٌمء أُمرت وًمٙمٜمل ومتحتف وٓ ؿمٞمئ٤م ؾمددت ُم٤م - واهلل

 .قمٜمف اهلل قمٌد أيب ُمٞمٛمقن قمـ قمقف صمٜم٤م: ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 ؾمٛمرة اسمـ ُمقمم اًمٌٍمي وهق هذا ُمٞمٛمقن همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 :«اعمجٛمع» وذم «اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ وهق

 .«اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م مج٤مقم٦م ٗمفووٕم طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف»

 :وىم٤مل احلدي٨م هذا اًمذهٌل ًمف وؾم٤مق
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 .«أجْم٤م ًملم وومٞمٝم٤م هذا ُمـ أصٚمح ـمريؼ ُمـ روي وىمد: قم٘مٌف اًمٕم٘مٞمكم ىم٤مل»

 :وم٘م٤مل «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وأُم٤م

 .«صم٘م٤مت ورضم٤مًمف واحل٤ميمؿ واًمٜم٤ًمئل أمحد أظمرضمف»

 :وىم٤مل أمحد ـمريؼ ُمـ «احل٤ميمؿ ُمًتدرك» ذم وهق أجْم٤م شمٜم٤مىمض وىمد ىم٤مل يمذا

 .اًمذهٌل وواوم٘مف «اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»

 زم شمٙمقن ٕن ظمّم٤مل صمالث ـم٤مًم٥م أيب اسمـ أويت وًم٘مد :ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ: وُمٜمٝم٤م

 وؾمد ًمف ووًمدت اسمٜمتف ط اهلل رؾمقل زوضمف: اًمٜمٕمؿ محر ُمـ إزم أطم٥م ُمٜمٝمـ واطمدة

ي٦م وأقمٓم٤مه اعمًجد ذم سم٤مسمف إٓ إبقاب  .«ظمٞمؼم يقم اًمرا

 .قمٜمف أؾمٞمد سمـ قمٛمر قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم قمـ أمحد أظمرضمف

 .احل٤مومظ ىم٤مل يمام طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 ُمًٚمؿ رضم٤مل ومٛمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 .«اًمت٘مري٥م» ذم ىم٤مل يمام أوه٤مم ًمف صدوق وهق وطمده

 .اًمرضم٤مل يمت٥م ذم يمام أؾمٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ قمٛمرو هق أؾمٞمد سمـ وقمٛمر

 ٓ أؾم٤مٟمٞمده٤م ًمٙمـ أجْم٤م قم٤ٌمس سمـوا ؾمٛمرة سمـ وضم٤مسمر ٟمٗمًف قمكم قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .ؾمٌؼ ُم٤م قمغم وم٤مىمتٍمٟم٤م اًمذيمر شمًتحؼ

 يمام اًمٜم٤ًمئل ويمذا «إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه أظمرى ـمريؼ قمٛمر اسمـ وحلدي٨م

 قمـ أظمؼمين: قمٛمر سمـ ٓ وم٘مٚم٧م: ىم٤مل سمٛمٝمٛمالت قمرار سمـ اًمٕمالء ـمريؼ ُمـ «اًمتٗمح» ذم

 :وومٞمف احلدي٨م ومذيمر ...وقمثامن قمكم

 وهذه. وهمػمه ُمٕملم سمـ حيٞمك وصم٘مف وىمد اًمٕمالء ٓإ اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف»

 قمـ ومْمال ًمالطمتج٤مج ص٤مًمح ُمٜمٝم٤م ـمريؼ ويمؾ سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي إطم٤مدي٨م

 .«اعمقوققم٤مت» ذم احلدي٨م هذا اجلقزي اسمـ أورد وىمد جمٛمققمٝم٤م

 قمغم ُم٘متٍما  قمٛمر واسمـ أرىمؿ سمـ وزيد وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ُمـ أظمرضمف
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 ذيمرت ح٤م سم٘م٤مدح ذًمؽ وًمٞمس رواشمف ُمـ ٞمفوم شمٙمٚمؿ ُمـ سمٕمض وأقمٚمف قمٜمٝمؿ ـمرىمف سمٕمض

 سمٙمر أيب سم٤مب ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمػ سم٠منف أجْم٤م وأقمٚمف اًمٓمرق يمثرة ُمـ

. اٟمتٝمك. سمٙمر ايب سم٤مب ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م سمف ىم٤مسمٚمقا  اًمراومْم٦م ووع ُمـ أنف وزقمؿ

 سمتقمهف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م رد ذًمؽ ذم ؾمٚمؽ وم٢مٟمف ؿمٜمٞمٕم٤م ظمٓم٠م ذًمؽ ذم وأظمٓم٠م

 .«ممٙمـ اًم٘مّمتلم سملم اجلٛمع أن ُمع ٦ماعمٕم٤مرو

 ضمٝم٦م إمم يم٤من قمٜمف اهلل ريض قمكم سم٤مب أن» :وظمالصتف سمٞمٜمٝمام اجلٛمع وضمف ذيمر صمؿ

 سم٠مُمره إبقاب ؾمدوا ح٤م وإهنؿ سمًده ي١مُمر مل ومٚمذًمؽ همػمه سم٤مب ًمٌٞمتف يٙمـ ومل اعمًجد

 سمٕمد وم٠مُمروا ُمٜمٝم٤م اعمًجد إمم اًمدظمقل يًت٘مرسمقن ظمقظم٤م أطمدصمقا  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .اجلٛمع هذا ذم احل٤مومظ واؾمتحًـ. «سمًده٤م ذًمؽ

 سم٤مسمف إسم٘م٤مء ذم قمٜمف اهلل ريض ًمٕمكم ُمٜم٘م٦ٌم ٓ هذا قمغم ٕنف قمٜمدي سملم ٟمٔمر وومٞمف: ىمٚم٧م

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٢مذٟمف ُمْمٓمر ومٝمق وخيرج؟ يدظمؾ أجـ ومٛمـ همػمه ًمف يٙمـ مل أنف ـم٤مح٤م

 ذم يم٤من إذا همػمه وسملم قمٜمف اهلل ريض سمٞمٜمف طمٞمٜمئذ ومرق وٓ ًمٚميورة يٙمقن ًمف واًمًالم

 اسمـ إن طمتك قمٜمف اهلل ريض ًمٕمكم ُمٜم٘م٦ٌم أهن٤م شمٗمٞمد اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م أن ُمع سمٞمتف ُمثؾ

 ذيمره ُم٤م اجلٛمع ذم وم٤مٕىمرب ؾمٌؼ يمام اعمٜم٘م٦ٌم هذه ًمف شمٙمقن أن متٜمك قمٜمف اهلل ريض قمٛمر

 :احلدي٨م هذا ـمرق سمٕمض ؾم٤مق أن سمٕمد ىم٤مل طمٞم٨م اهلل رمحف يمثػم اسمـ

 ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره ُمـ «ًمٌخ٤مريا صٞمح» ذم صم٧ٌم ُم٤م يٜم٤مذم ٓ وهذا»

 ٟمٗمل ٕن اًمّمديؼ سمٙمر أيب سم٤مب إٓ اعمًجد إمم اًمِم٤مرقم٦م إبقاب سمًد اعمقت ُمرض

 أبٞمٝم٤م سمٞم٧م إمم سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرور إمم وم٤مـمٛم٦م ٓطمتٞم٤مج طمٞم٤مشمف طم٤مل ذم يم٤من قمكم طمؼ ذم هذا

 اًمّمديؼ ٤مبسم ومتح إمم وم٤مطمتٞم٩م اًمٕمٚم٦م هذه ومزاًم٧م ووم٤مشمف سمٕمد وأُم٤م ،هب٤م روم٘م٤م هذا ومجٕمؾ

 قمٚمٞمف ُمقشمف سمٕمد قمٚمٞمٝمؿ اخلٚمٞمٗم٦م يم٤من إذ سم٤مًمٜم٤مس ًمٞمّمكم اعمًجد إمم ظمروضمف ٕضمؾ

 .«ظمالومتف إمم إؿم٤مرة وومٞمف واًمًالم اًمّمالة

 ُمـ هق وإبقاب اخلقظم٤مت سمًد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره أن واًمٔم٤مهر هذا

 يتي٠م يمام قمٜمف ُمٜمٝمل وهق اعمًجد اؾمتٓمراق إمم ي١مدي وضمقده٤م ٕن اًمذرائع ؾمد ىمٌٞمؾ

 :اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م ذم ُم٤م ذيمر صدد ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ «11» وم٘مرة اعمٜم٤مهل ذم
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 .«ضورة ًمٖمػم إًمٞمٝم٤م اًمتٓمرق قمـ شمّم٤من اعم٤ًمضمد وأن»

 .إًمٞمف أذٟم٤م ومٞمام ٟمحقه اًم٘مرـمٌل قمـ وؾمٞم٠ميت

 ([.1/787)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 كرسها بَد الِْار وتَبدات عذ ادساجد بٕاء جواز

 وَادٖا وتُٗر

 سمـ ـمٚمؼ ىم٤مل. ُمٕم٤معمٝم٤م وشمٖمٞمػم يمنه٤م سمٕمد اًمٙمٗم٤مر ُمتٕمٌدات :قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء زوجيق

 سم٠مروٜم٤م أن وأظمؼمٟم٤مه ُمٕمف وصٚمٞمٜم٤م وم٤ٌميٕمٜم٤مه ط اًمٜمٌل إمم وومدا ظمرضمٜم٤م: قمٜمف اهلل ريض قمكم

 .«ُمًجدا واختذوه٤م ...سمٞمٕمتٙمؿ وم٤ميمنوا أروٙمؿ أتٞمتؿ وم٢مذا أظمرضمقا »: وم٘م٤مل ...ًمٜم٤م سمٞمٕم٦م

 ومدقم٤م ـمٝمقره ومْمؾ ُمـ وم٤مؾمتقهٌٜم٤مه: ًمٜم٤م سمٞمٕم٦م: ًمفىمق سمٕمد ومت٤مُمف خمتٍم احلدي٨م

 :وم٘م٤مل وأُمرٟم٤م إداوة ذم صٌف صمؿ ومتْمٛمض ومتقو٠م سمامء

 اح٤مء هبذا ُمٙم٤مهن٤م واٟمْمحقا  سمٞمٕمتٙمؿ وم٤ميمنوا أروٙمؿ أتٞمتؿ وم٢مذا أظمرضمقا »

 .«ُمًجدا واختذوه٤م

 :وم٘م٤مل. يٜمِمػ واح٤مء ؿمديد واحلر سمٕمٞمد اًمٌٚمد إن: ىمٚمٜم٤م

 .«ـمٞم٤ٌم إٓ يزيده ٓ وم٢مٟمف اح٤مء ُمـ ُمدوه»

 ُمًجدا واختذٟم٤مه٤م ُمٙم٤مهن٤م ٟمْمحٜم٤م صمؿ سمٞمٕمتٜم٤م ومٙمنٟم٤م سمٚمدٟم٤م ىمدُمٜم٤م طمتك ومخرضمٜم٤م

. احلؼ دقمقة: ىم٤مل إذان ؾمٛمع ومٚمام ـملء ُمـ رضمؾ واًمراه٥م: ىم٤مل سم٤مٕذان ومٞمف ومٜم٤مديٜم٤م

 [.إصؾ ذم خترجيف راضمع.]سمٕمد ٟمره ومٚمؿ شمالقمٜم٤م ُمـ شمٚمٕم٦م اؾمت٘مٌؾ صمؿ

 ([.1/791)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 ٘بىٖا بَد ادرشكني قبور عذ ادساجد بٕاء جواز

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل وم٢من ٟمٌِمٝم٤م سمٕمد اعمنميملم ىمٌقر: قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء وجيقز»

 «ومٜمٌِم٧م ط هب٤م وم٠مُمر اعمنميملم ىمٌقر ومٞمف يم٤من «اًمًٌت٤من» احل٤مئط ذم اعمًجد سمٌٜم٤مء أُمر» ح٤م

 .«شم٘مدم يمام

 .هٜم٤م ُمٜمف ردٟم٤مأو وإٟمام ىمري٤ٌم سمتامُمف ذيمره ؾمٌؼ وىمد أنس رواي٦م ُمـ واحلدي٨م

 :«اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل. اعم٘م٤مم يٜم٤مؾم٥م ُم٤م

 ٟمٌش وضمقاز ،واًمٌٞمع سم٤مهل٦ٌم اعمٛمٚمقيم٦م اعم٘مؼمة ذم اًمتٍمف ضمقاز احلدي٨م وذم»

 ٟمٌِمٝم٤م سمٕمد اعمنميملم ُم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة وضمقاز ،حمؽمُم٦م شمٙمـ مل إذا اًمدارؾم٦م اًم٘مٌقر

 .«أُم٤ميمٜمٝم٤م ذم ذم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء وضمقاز ،ومٞمٝم٤م ُم٤م وإظمراج

 ([.1/797)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 السٕي ادسجد وواصِات

 اًمتقوٞمح؟ وأرضمق اًمًٜم٦م، قمغم اعمًجد ًمٌٜم٤مء اعمقاصٗم٤مت هل ُم٤م :وداخٓة

 اًمٗم٤مئدة؟ هل ُم٤م اًمٞمقم، سمف شم٘مقم أن يٛمٙمٜمؽ ٓ ُم٤م وهذا :الىٗخ

 .ُمًجد يٌٜمقا [ يريدون] اإلظمقة سمٕمض هٜم٤مك :وداخٓة

، ٓ :الىٗخ  ذم قمثرة طمجر ىمٗم٦موا اإلؾمالُمٞم٦م، إوىم٤مف وزارة ٕن يًتٓمٞمٕمقا

 .اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ

 ىمدياًم، سمف سمدأت يمٜم٧م يمت٤مب ذم ظم٤مرـم٦م ًمف ووٕم٧ُم  يمٜم٧م اًمًٚمٗمل، اعمًجد

ٞمتف يمٜم٧م واًمذي ومٞمف، ىمّمػماً  ؿمقـم٤مً  وُمِمٞم٧م  اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اعمًتٓم٤مب سم٤مًمثٛمر» ؾَمٛمَّ

 اعم٤ًمضمد، زظمروم٦م قمـ اًمرؾمقل وهنل اعم٤ًمضمد، يمت٤مب إمم وصٚم٧م ح٤م «واًمٙمت٤مب

 سم٤مب، ُمـ اعمًجد إمم يقُم٤مً  دظمؾ ط اًمٜمٌل أن داود أيب ؾمٜمـ ذم فأن: ُمٜمٝم٤م وأطم٤مدي٨م،
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 قمٛمر، سمـ اهلل قمٌد ُمٕمف ويم٤من «ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق»: وم٘م٤مل أبقاب، ًمف ويم٤من

 قمٌد ويٚم٘مٓمف احلدي٨م، هذا ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اعمًجد، إمم داظمٚملم ويم٤مٟمقا 

 ٓ: يٕمٜمل ،«ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب اهذ شمريمٜم٤م ًمق»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل قمٛمر، سمـ اهلل

 .ُمٜمف اًمرضم٤مل ٟمحـ ٟمدظمؾ

 .أبداً  اًم٤ٌمب هذا ُمـ ذًمؽ سمٕمد اعمًجد قمٛمر اسمـ دظمؾ ومام: قمٛمر اسمـ ُمقمم ٟم٤مومع ىم٤مل

 .شمٓمٌٞمؼ أيمؼم، اهلل :وداخٓة

 اًمًٚمٗمل اعمًجد ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل أنف: احلدي٨م هذا ُمـ أظمذت أن٤م :الىٗخ

 .اًمرضم٤مل يِم٤مريمٝم٤م ٓ سم٤مًمٜم٤ًمء، ظم٤مص سم٤مب

 يمٌػمة سمٚمدة أو ىمري٦م وزرٟم٤م ؾمٜمقات، قمنم ُمٜمذ ُمٍم زرت أين زم ؾمٌؼ: سم٤مجلٛمٚم٦م

ّٛمقن اًمًٜم٦م أنّم٤مر ُمـ مج٤مقم٦م وهٜم٤مك ؾمقه٤مج، اؾمٛمٝم٤م ًَ  ٟمٌٜمل ٟمحـ: ًمٜم٤م وم٘م٤مًمقا  هٜم٤مك، ُي

 اًم٤ٌمب، هٜم٤م: زم وىم٤مًمقا  ُمٕمٝمؿ، ذهٌٜم٤م آظمره، إمم... يمذا يمٞمػ شمِمقف أن وٟمريد ُمًجًدا

 وم٤مؾمتٗم٤مدوه٤م اًمٜم٤ًمء؟ سم٤مب وم٠مجـ: هلؿ ىمٚم٧م زم وصٗمقا  سمٕمدُم٤م آظمره، إمم.. اًم٘مٌٚم٦م وهٜم٤م

ٌَّ٘مقه٤م ىمد يٙمقٟمقا  أن وأرضمق  .ـَم

 أن: أوًٓ  يٜمٌٖمل اًمّمحٞمح٦م، وإطم٤مدي٨م أصم٤مر قمٚمٞمف شمدل اًمذي اعمًجد: اًمِم٤مهد

 .اًمّمٗمقف ي٘مٓمع ٓ طمتك ُمًح، واطمدة ىمٓمٕم٦م يٙمقن قمٛمقد، ؾم٤مري٦م ومٞمف يٙمقن ٓ

 .حمراب ومٞمف يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ: ذًمؽ وسمٕمد 

 .اًمّمٗمقف ي٘مٓمع ُمٜمؼم ومٞمف يٙمقن ٓ أن ويٜمٌٖمل 

 رد وومٞمف اعمحراب، وواضم٥م اعمٜمؼم سمقاضم٥م ي٘مقم هق درضم٤مت صمالث ُمٜمؼم ويٙمقن 

 يمذًمؽ اعمٜمؼم: هلؿ ٟم٘مقل اًم٘مٌٚم٦م، قمغم يدل اعمحراب ووع أن ي٘مقًمقن اًمذيـ قمغم قمٛمكم

 .آظمره إمم.. اعمحراب ُمـ أيمثر ًمألقمٛمك اًم٘مٌٚم٦م قمغم يدل اعمٜمؼم وهذا اًم٘مٌٚم٦م، قمغم يدل

ج٤متحَتَ  هذه ًمٙمـ   اًم٘مرن ُمٜمذ هب٤م اًمٜم٤مس اسمُتكم اًمتل اًمٌدع هذه ًمتًٚمٞمؽ سم٤مـمٚم٦م جُّ

 اًمٕمٙمس وقمغم اعمحراب، ُمـ ظم٤مًمٞم٤مً  يم٤من ُمًجده اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ُمع إول،

 .يمٜم٤مئًٝمؿ ذم اًمٜمّم٤مرى قم٤مدة ُمـ ٕهن٤م :«اعمح٤مري٥م هذه اشم٘مقا »: هلؿ ىم٤مل ذًمؽ ُمـ



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد  ٤مين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًمٌ ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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 ذم يّمكم أن يٙمره يم٤من ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ سمٕمض يم٤من: وًمذًمؽ 

 ؿمٞمؿ ُمـ هذا ٕن اعمحراب: ذم اًمّمالة يتجٜم٥م ومٙم٤من اعمحراب، يٕمٜمل: اًمٓم٤مق اًمٓم٤مق،

 .سم٤مضمتٜم٤مسمف وأُمرٟم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهنك اًمٜمّم٤مرى،

 اعمًجد؟ اًمٓم٤مق دظمٚمقا  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمٝمد ذم يٕمٜمل اًمٓم٤مق، دظمٚمقا  :وداخٓة

 ...ىمديؿ ُمـ ًمؽ أىمقل أن٤م :الىٗخ

 .ؼمأيم اهلل :وداخٓة

 ويٙمقن أقمٛمدة، ومٞمف ًمٞمس هٙمذا، أوًٓ  اعمًجد يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل اًمِم٤مهد، :الىٗخ

 وخيرضمـ ُمٜمف يدظمٚمـ ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مب وًمف حمراب، ومٞمف وًمٞمس درضم٤مت، صمالث ًمف ُمٜمؼم ذم

 .اًمرضم٤مل يِم٤مريمٝمـ ٓ ُمٜمف،

 ُمـ ًمٞمس اعمٙم٤من هذا ًمٙمـ اًمٜم٤ًمء، ًمّمالة ُمٙم٤من هٜم٤مك يٙمقن أن ويٜمٌٖمل

 اًمنمقمل اًمٚم٤ٌمس ٕن سمجدار: أو سمًت٤مرة اًمرضم٤مل قمـ حمجقسم٤مً  يٙمقن أن اًميوري

 أن هبـ حيًـ اًمٜم٤ًمء وٕن احلج٤مب، هق اًمٜم٤ًمء ُمٚمٌقؾم٤مت يٙمقن أن يٗمؽمض اًمذي

 هديف ُمـ يمٚمف وهذا ظمٚمٗمف، ُمـ اعم٘متديـ وطمريم٤مت اإلُم٤مم رؤي٦م ذم اًمرضم٤مل يِم٤مريمـ

 .وؾمػمشمف اًمًالم قمٚمٞمف

 همػم إؿمٞم٤مء هذه ُمـ ،ه٤مُم٦م همػم سم٠مؿمٞم٤مء وي٠متقا  ه٤مُم٦م، أؿمٞم٤مء يؽميمقا  اًمٜم٤مس اًمٞمقم

 اًمٗمّمؾ، هلذا ضورة هٜم٤مك ًمٞمس سم٤مًم٤ٌمـمقن، اًمرضم٤مل قمـ اًمٜم٤ًمء يٗمّمٚمقن أهنؿ اهل٤مُم٦م

 يمـ وم٢مذا ُمتؼمضم٤مت، أيمثرهـ اًمٜم٤ًمء يرون أهنؿ إًمٞمٝمؿ ذًمؽ سمتقطمل اًمتل اًميورة ًمٙمـ

 :ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذ جيقز، ُم٤مٓ قمغم اًمرضم٤مل قملم وىمع ُمٕمٜم٤مه ُمٙمِمقوم٤مت، هٙمذا ؾمٞمّمٚملم

 تٛمؾأوردهــــــــــــ٤ـم ؾمــــــــــــٕـمد وؾمــــــــــــٕـمد ُمِمـــــــــــــ

 

 ُمـــــــــ٤ـم هٙمــــــــــذا يـــــــــ٤ـم ؾمـــــــــٕـمد شمــــــــــقرد اإلسمــــــــــؾ 

 وهذا اعمًجد، حييوا أن يريدوا اًمٚمذي ًمٚمٜم٤ًمء ي٘م٤مل سم٠مظمٓم٤مء، إظمٓم٤مء شمٕم٤مًم٩م ُم٤م     

 .«هلـ ظمػم وسمٞمقهتـ» اًم٘م٤مقمدة، قمٙمس قمغم أطمٞم٤مٟم٤ًم، هلـ أومْمؾ يٙمقن وىمد هلـ جيقز

 يرى أطمد ٓ أنتـ، يمام اعمًجد واطميوا اًمنمقمل، اًمٚم٤ٌمس اًمًٌقا : هلـ ي٘م٤مل

 .إـمالىم٤مً  حمرُم٦مً  قمقرةً  ُمٜمٙمؿ
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ٌُقن ومٞم٘مقُمقن اًمٜم٤ًمء، يقضمٝمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ واًمذيـ  اًمرضم٤مل قمـ اًمٜم٤ًمء َيـْحُج

 .ُمٕم٤مً  واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء أنػ رهمؿ

 .اعمًجد ُمـ حييين مم٤م ومٝمذا

 سمد ٓ أنف ذط قمٚمٞمؽ شمِمؽمط إوىم٤مف وزارة ٕن سم٢مُمٙم٤مٟمؽ: ًمٞمس هذا إن: أىمقل

 .اًمًح٤مب شمٜمٓمح ُمئذٟم٦م ٜم٤مكه يٙمقن أن سمد ٓ حمراب، هٜم٤مك يٙمقن أن

 اعمئذٟم٦م شمٕمٌدي٦م، ؾُمٜم٦َّم وًمٞم٧ًم اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح ُمـ اقمت٘م٤مدي ذم هل اعمئذٟم٦م هذه سمٞمٜمام 

 .ممٙمـ ُمٙم٤من أبٕمد إمم اعم١َُمذن صقت مترير هق..ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد يٕمٜمل اعمّم٤مدر، ُمـ

ٌَْتَٙمرة اًمقؾم٤مئؾ يقُمئذٍ  شمٙمـ مل   وًمذًمؽ اًمّمقت: ُمٙمؼمات ُمـ اًمٞمقم اعمقضمقدة اعمُ

ة ـمٌٞمٕمٞم٦م وؾم٤مئؾ قا شمٕم٤مـم  .احآذن سمٜم٤مء ذم شمٗمٜمٜمقا  اًمزُمـ ُمع صمؿ احآذن، ومٌٜمقا  يقُمئذ، ُُمَٞمنَّ

َقر، رأجتٛمقه٤م يٛمٙمـ اعمٖمرب، إمم اًمًٗمر زم ُأتِْٞمَح  أن٤م  ُمئذٟم٦م ذم اًمرسم٤مط ذم سم٤مًمّمُّ

 ًمٗمقق، وًمٗمقق سمٞم٧م، دمٕمٚمٝم٤م أن ممٙمـ يٕمٜمل أُمت٤مر، ؾمٌٕم٦م أو ؾمت٦م إمم قمروٝم٤م يّمؾ

 .يمٚمٝم٤م اًمٌٚمد شمٙمِمػ وشمٓمٚمع

ٌَٚم غ أن ٟمريد: ىم٤مل اح٤مل؟ إو٤مقم٦م ح٤مذا اًمتٙمٚمػ، هذا ذاح٤م ن صقَت  اًمٜم٤مس ُٟم  .اعم١َُمذ 

 اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ًمٙمـ ُمئذٟم٦م، هٜم٤مك يٙمـ مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم

َٟمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ًمديٜم٤م اًمث٤مسمت٦م  ُمٙم٤من وذم اعمًجد، ؾمٓمح قمغم ئمٝمر يم٤من ُُم١َمذ 

 أم سمـ قمٛمرو وهق اًمًالم قمٚمٞمف رؾمقًمٜم٤م ُُم١َمذٟملم وأطمد ومٞمف، ١مذنومٞم اعمٙم٤من، هذا ذم ُمرشمٗمع

 ُي١َمذ ن وٓ اًمّمٌح، وُي١َمذ ن ضير، وهق اعمٙم٤من ذًمؽ إمم يّمٕمد ومٙم٤من ضيراً، يم٤من ُمٙمتقم،

: ًمف ومٞم٘م٤مل -اًمرائل يراه٤م ٓ اًمتل اعمئذٟم٦م ذم خمتٌئ٤مً  وًمٞمس- ويروه، ومٞمف اًمٜم٤مس يٛمر طمتك

 .اًمٓمريؼ ذم اح٤مّريـ اًمٜم٤مس ظم٤ٌمرإ قمغم سمٜم٤مء ومٞم١َُمذ ن أصٌح٧م، أصٌح٧م

 ُمرشمٗمع: ُمٙم٤من إمم صٕمقد ذم ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم شمٙمـ مل وم٤معمئذٟم٦م

 ُم٤م ُم٘مدار اًمًحقر وسملم اًمّمالة إىم٤مُم٦م سملم يم٤من أنف اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

 صٕمقد ومٞمف ومٛمٕمٜم٤مه أذاٟملم، ذم واًمث٤مين، إول اعم١مذن ذاك، ويٜمزل اعم١مذن هذا يّمٕمد

 ُم٘مّمقد: أُمر هق ُمرشمٗمع ُمٙم٤من إمم وصٕمقده اعم١مذن سمروز أن ُيِْمِٕمُرٟم٤م هذا زول،ٟم وومٞمف
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 .سم٤مًمّمقت اًمٜم٤مس شمٌٚمٞمغ ٕضمؾ

 يمقهن٤م قمـ ظمرضمقا  ٕهنؿ وؾمٞمٚم٦م: وًمٞم٧ًم هم٤مي٦م اعمئذٟم٦م ضمٕمٚمقا  وم٤مًمٜم٤مس: ذًمؽ ُمع 

ٌَٚم غ إقمغم إمم شمّمٕمد أنؽ اًمقؾمٞمٚم٦م وؾمٞمٚم٦م،  رومع ذم ي٤ٌمًمٖمقا  قم٤مدوا ًمٙمـ اًمٜم٤مس، وشُم

 .آظمره إمم.. وو طمج٤مرهت٤م، ٟمح٧م ذم وي٤ٌمًمٖمقا  ه٤موشمِمٞمٞمد سمٜمٞم٤مهن٤م

 اًمديـ صالح ُمًجد ُمثالً  ٟمرى ٟمحـ اًمّمقت، ُمٙمؼمات وضمقد زُمـ ذم طمتك

 هذا إو٤مقم٦م ُم٤مذا ٕضمؾ اًمٙمٚمٗم٦م، هذا يمؾ ح٤مذا صم٤مًمث٦م، وـمٌ٘م٦م صم٤مٟمٞم٦م وـمٌ٘م٦م ـمٌ٘م٦م ٟمرى إجقيب،

 .جداعمً ذم وهق ُي١َمّذن ٕنف إـمالىم٤ًم: أن إقمغم إمم يّمٕمد أطمد وٓ اح٤مل؟

 .ُمٜم٘مقل وٓ ُمٕم٘مقل ٓ ُمٕمٜمك، ًمف ًمٞمس اعم٤ًمضمد ذم احآذن سمٜم٤مء ص٤مر: إًذا

 يت٤ٌمهك طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف طمذر مم٤م هذا

 .«سم٤معم٤ًمضمد اًمٜم٤مس

 .آظمره إمم هل٤م، ُمثٞمؾ ٓ ُمٜم٤مرة يٌٜمل ًمف، ُمثٞمؾ ٓ ُمًجد يٌٜمل اًمذي هق وم٤مًمِم٤مـمر

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م صسمٜم اًم٤ًمقم٦م ىمٞم٤مم قمالُم٤مت ُمـ هذا

 ًمٞمس ؾم٤مذضم٤مً  اعمًجد يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل آٟمٗم٤ًم، ٟمحـ ذيمرٟم٤مه٤م ُم٤م اعمًجد زظمروم٦م أُم٤م

 اعمًجد شمقؾمٞمع إمم اوٓمر ح٤م قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب قمٛمر وًمذًمؽ زظم٤مرف: ومٞمف

ٌَٜم٤َّمء، ىم٤مل زُم٤مٟمف، ذم اًمٜمٌقي  احلر ُمـ اًمٜم٤مس َأيمِـ: ىم٤مل اًمٞمقم، يًٛمقٟمف اًمذي اعمٝمٜمدس ًمٚم

ر وٓ واًم٘مر، ر وٓ شُمـَحٛم   .شُمَّمٗم 

 ٓ واًم٘مر، احلر ُمـ ي١موهيؿ اًمٜم٤مس، ُيِٙمـ أنف اعمًجد، ُمـ اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م: يٕمٜمل

 .شُمَّمّٗمر وٓ حُتَّٛمر

 .اًمٜم٤مس ومتٗمتـ: زي٤مدة ذم :وداخٓة

 .هذا أذيمر ُم٤م :الىٗخ

ه٦م شمٙمقن أن جي٥م اهلل وسمٞمقت اًمزظم٤مرف، ُمـ هذا ٕن شمّمٗمر: وٓ حتٛمر وٓ  ُُمٜمَزَّ

 .اهلل سمٞم٧م هذا ٟمٞم٤م،اًمد أُمقر قمـ
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 آًمتزام قمـ اًمٜم٤مس اسمتٕم٤مد سم٥ًٌم اًمِمديد: إؾمػ ُمع اعمٗم٤مهٞمؿ اٟمٕمٙم٧ًم اًمٞمقم 

 يْمٕمقك اًمزظم٤مرف هذه اًمٜم٤مس قمغم أنٙمرت إذا اًمٞمقم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هبدي

 :سمِمٌٝمتلم

 إمم اٟمٔمر ُمٜم٤م؟ أطمًـ اًمٜمّم٤مرى هؾ: ًمؽ ي٘مقل: -أظمٌثٝمام وهل-: إومم اًمِمٌٝم٦م

٤ٌَمًمِٖم يمٞمػ اًمٜمّم٤مرى  .سم٤مًمزظم٤مرف أومم ُم٤ًمضمُدٟم٤م ومٜمحـ اًمٙمٜم٤مئس، زظمروم٦م ذم قنُي

 وُٟمَزظْمِرومف ومٞمف ٟمًٙمـ اًمذي سمٞمتٜم٤م ٟمحـ، سمٞمتٜم٤م ُمثؾ هق اهلل سمٞم٧م: ي٘مقًمقن ُمٜمٝمؿ ٟم٤مس

ـْ ﴿.. أطمؼ اهلل سمٞم٧م آظمره، إمم.. وَٟمْٙمٜمًُف   ؿَمَٕم٤مئِرَ  ُيَٕمٔم ؿْ  َوَُم
ِ
٤َم اّللَّ ـْ  وَم٢ِمهنَّ  شَمْ٘مَقى ُِم

 .[11:احل٩م]﴾اًْمُ٘مُٚمقِب 

 ُم٤م»: قمٜمف قم٤ٌمس اسمـ روى ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن اًمِمٞمٓم٤من: وطمل ُمـ هذا

 .اًمرؾمقل ُمـ قم٤ٌمس اسمـ ؾمٛمٕمف طمدي٨م «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُمرت

 اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ًمُتَزظْمِروُمٜمَّٝم٤م: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُمرت ُم٤م»

 .واًمٜمّم٤مرى

 رةصق ذم يٙمقن أن جي٥م اعمًجد أن قمغم جمتٛمٕم٦م يمٚمٝم٤م: وأصم٤مر وم٤مٕطم٤مدي٨م

 .اًمٜم٤مس ىمٚمقَب  شُمِْمِٖمؾ زظم٤مرف ومٞمٝم٤م ًمٞمس ُمتقاوٕم٦م،

 هذه أُم٤م وضمؾ، قمز اهلل ـم٤مقم٦م قمغم ي٤ًمقمده ضمق ذم يٙمقن أن سمد ٓ اإلٟم٤ًمن: يٕمٜمل 

 .شمٚمٝمٞمف ومٝمل واًمٜم٘مقش اًمزظم٤مرف

 مخٞمّم٦م، ذم يقُم٤مً  صغم أنف ٟمٌٞمٜم٤م، طمدي٨م شمذيمرٟم٤م ُم٤م إذا أنٗمًٜم٤م قمـ ٟمحـ ٟم٘مقل ُم٤مذا

 ظمي ظمٓمقط ومٞمف يٙمقن سم٤مًمّم٤مي٦م، شمًٛمك اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م هذه أقمالم، ًمف صمقب ذم

 .آظمره وإمم.. ومحر وسمٞمض وزرق

 ظمذوا»: وىم٤مل اخلٛمٞمّم٦م، هذا ٟمزع يّمكم، أن يم٤مد ُم٤م مخٞمّم٦م، ذم يقم ذات ومّمغم

 شمٚمٝمٞمٜمل أن يم٤مدت»: رواي٦م وذم «أخٝمتٜمل وم٢مهن٤م ضمٝمؿ أيب سم٠منٌج٤مٟمٞم٦م وْأتقين اخلٛمٞمّم٦م، هذه

 .«صاليت قمـ

 ذًمؽ؟ ُمـ ٟمحـ وم٠مجـ اهلل، رؾمقل هذا
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 صغم اًمٙمٕم٦ٌم دظمؾ قمٜمدُم٤م زًمٗمك، اهلل إمم شُمَ٘مّرسمٜم٤م هل يم٠مهن٤م اًمزظم٤مرف ذم ٟمزيد

 وم٠مُمر إؾمامقمٞمؾ، يمٌش ىمرٟم٤م اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف ذم يم٤من اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ذم اهلل رؾمقل

 .اعمّمكم سم٤مل شُمِْمِٖمؾ ٕهن٤م شمٖمٓمٞمتٝمٜم٤م: يٕمٜمل سمتخٛمػممه٤م،

 ..اًمتقضمٞمٝم٤مت هذه يمؾ قمٙمًٜم٤م ومٜمحـ

 ( 55: 17: 17/   171/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادساجد رشف لون

 اًمًٜم٦م؟ ُيَٕم٤مِرض ٓ اًمذي اعمٜم٤مؾم٥م اًمٚمقن سمرأجٙمؿ هق ُم٤م اعمًجد ومراش طمقل :السٚال

 .اًم٤ٌمه٧م اًمٚمقن هق ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 ُمثؾ؟ :وداخٓة

 .اًمؽُمَايب اًمٚمقن يٕمٜمل اًمٜمٔمر، يٚمٗم٧م وٓ اًمٜمٔمر، يًؽمقمل ٓ اًمذي :الىٗخ

ٌُٜم ٞم٦م، إمم اح٤مئؾ: ُمثالً  يٕمٜمل،:وداخٓة  .سُمٜم ٞم٤مً  يم٤من ًمق اًم

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس وم٤مشمح، سُمٜم ل :ىٗخال

ر ٓ ُمع شمٕم٤مرض يٙمقن ُم٤م: يٕمٜمل :وداخٓة ر وٓ شُمَّمٗم   .يمذا أو  شُمـَحٛم 

ر وٓ اًمٜم٤مس، أيمِـ: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سم٘مقل اعم٘مّمقد هق :الىٗخ  وٓ حُتَٛم 

ر،  .شُمَزظْمِرف ٓ: يٕمٜمل شُمَّمٗم 

 شمِم٤مء ُم٤م شمٚمٌس أن ومٚمٝم٤م داره٤م، ُمـ ظمرضم٧م إذا اعمرأة ؿم٠من ويمًقشمف اعمًجد ؿم٠من 

 ٓ ًمٙمـ آظمره، إمم.. وال.. وال وإزرق وإظمي وإؾمقد إبٞمض اًمثٞم٤مب، ُمـ

 .ؾم٤مذج يٙمقن ُمزظمرف يٙمقن ُم٤م ُُمَزْريَمش، يٙمقن

 وٓ اعمّمٚملم، ٟمٔمر ُيْٚمِٗم٧م ٓ ؾم٤مذضم٤ًم، يٙمقن أن يٜمٌٖمل اعمًجد ذم اًمٗمراش هٙمذا 

 .رهبؿ قم٤ٌمدة ُمـ ومٞمف ُم٘مٌٚملم هؿ ُم٤م قمـ ُيٚمٝمٞمٝمؿ
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 .ٟمٕمؿ أي. اًمزظمروم٦م قمـ آسمتٕم٤مد هق قمٛمر ٠مثرسم اعم٘مّمقد: إذاً 

 أن ؾم٤مذضم٤ًم، يم٤من وًمق اًمٚمقن يٙمقن أن إومْمؾ إن: أىمقل ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ًمٙمـ

 .اًمٌٝمرضم٦م قمـ أبٕمد يٙمقن

ه اًمذي اًمٚمقن قمـ ٟمٌح٨م ٟمحـ :وداخٓة  .ظمؼمشمؽ ظمالل ُمـ ُمٜم٤مؾم٤ٌمً  شمرا

رٟم٤م طمتك اًمؽماب: ًمقن هذا هق أراه اًمذي :الىٗخ  َولإُ  اًمًٚمػ سمٛم٤ًمضمد ُيـَذيم 

 .احلّم٤ٌمء ذم ويّمٚمقن اًمؽماب، ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ

ًٓ  جيٚم٥م إبٞمض اًمٚمقن ًمٙمـ أبٞمْم٤ًم، ًمقٟم٤مً  ؾمٜمخت٤مر يمٜم٤م ٕنف :وداخٓة  ..إوؾم٤مخ أو

 .سمنقم٦م يتًخ :الىٗخ

ٌُٜم ل وم٘مٚمٜم٤م ٟمٕمؿ، أي :وداخٓة  .اًمٗم٤مشمح اًم

 .ٟمٕمؿ اًمٗم٤مشمح، :الىٗخ

 ( 55: 55: 51/ 177/واًمٜمقر اهلدى)

 السٕة عذ ادبٕي ادسجد

 وُمـ أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد إن

 .ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد

٤َم َي٤م﴿ ـَ  أهَيُّ َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَِّذي َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  .[151:قمٛمران آل]﴾ُُم

٤َم َي٤م﴿ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأهيُّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  يَم٤منَ  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[1:اًمٜم٤ًمء]﴾َرىمِٞم

٤َم َي٤م﴿ ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح ﴿  [75:إطمزاب]﴾ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  .[71:إطمزاب]﴾قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ
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 :سمٕمد أُم٤م

 حمدصم٤مهت٤م، إُمقر وَذَّ  ،ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػمَ  وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويُمؾَّ  والًم٦م سمدقم٦م ويُمؾَّ  سمدقم٦م، حمدصم٦م ويُمؾَّ 

 :وسمٕمد

 أن ٟمرضمق واًمذي اهلل، ؿم٤مء إن ٤ٌمركاعم اعمًجد هذا ضمقار أهٜمئ أن زم يٌدي ُم٤م وم٠مول

 شم٤ٌمرك اهلل ُمـ شم٘مقى قمغم أؾمس ىمد اعمًجد يٙمقن وٓ اهلل، ُمـ شم٘مقى قمغم ُأؾمس ىمد يٙمقن

 ه٤مضمر ُم٤م أول أنف ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ُمـ أن ذًمؽ :ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م قمغم يم٤من إذا إٓ وشمٕم٤ممم

 اًمّمالة قمٚمٞمف هُمًجد سمٜمك أن هق سمف سمدأ ُم٤م أول يم٤من اعمٜمقرة، اعمديٜم٦م إمم اعمٙمرُم٦م ُمٙم٦م ُمـ

 يتٚم٘مقن اًمتل ُمدرؾمتٝمؿ هل سمؾ اعمًٚمٛملم، وجمتٛمع ُم٠موى هل اعم٤ًمضمد ٕن ذًمؽ واًمًالم:

 إطم٤مدي٨م يَمثُرت وًمذًمؽ ،ط اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م اهلل ذيٕم٦م شُمَٕمٚم ٛمٝمؿ اًمتل اًمدروس ومٞمٝم٤م

 ُمًجد ٓ اًمتل اعمحٚم٦م ذم أو إرض ذم وسمخ٤مص٦م اعم٤ًمضمد، سمٜم٤مء قمغم اعمًٚمٛملم حتض اًمتل

ن ٓ سمدو ذم صمالصم٦م ُمـ ُم٤م»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن ذًمؽ ُمـ ومٞمٝم٤م،  ومٞمٝمؿ شم٘م٤مم وٓ ومٞمٝمؿ، ُي١َمذَّ

: هبؿ أطم٤مط: أي «اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ اؾمتحقذ إٓ» ،«اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ اؾمتحقذ إٓ اًمّمالة،

 .«اًم٘م٤مصٞم٦م اًمٖمٜمؿ ُمـ اًمذئ٥م ي٠ميمؾ وم٢مٟمام سم٤مجلامقم٦م، ومٕمٚمٞمٙمؿ»

 اًمّمٚمقات اءأد قمغم حي٤مومظ أن ُمٙمٚمػ ُمًٚمؿ يمؾ قمغم اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من: وًمذًمؽ 

 أن قمٚمٞمف سمؾ ُمٕمٛمٚمف، ذم أو ديم٤مٟمف ذم أو داره ذم يّمكم أن وًمٞمس اعمًجد، ذم اخلٛمس

 قمغم طملَّ : ي٘مقل طمٞمٜمام اعم١مذن وهق أٓ اهلل ًمداقمل آؾمتج٤مسم٦م قمـ ُيِْمِٖمٚمف رء يمؾ يدع

 .اًمٗمالح قمغم طملَّ .. اًمّمالة

 مخس ميق يمؾ ذم ط اهلل رؾمقل ُمـ اعمُـٜمَٔمَّؿ إُمر هذا اعمًٚمؿ يًٛمع ومحٞمٜمام 

 ىم٤مل وم٘مد اجلامقم٦م، صالة قمـ اًمَتَخٚمُّػ ذم قمذر ُمًٚمؿ ٕي يٙمقن ًمٙمٞمال ذًمؽ ُمرات:

 هذا ،«ًمف صالة ومال ًمف، قمذر وٓ ُيـج٥م ومل اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 طملَّ  اًمّمالة، قمغم طملَّ : ي٘مقل طمٞمٜمام اهلل ُمٜم٤مدي ُيـجٞم٥م أن قمغم اعمًٚمؿ حيض طمدي٨م

 .اًمٗمالح قمغم
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 أَّٓ : أي ُمٓمٚم٘م٤مً  شُمرومع أَّٓ  سملم شمدور ومّمالشمف ذقمل، قمذر ًمف يٙمـ ومل يٗمٕمؾ مل وم٢مذا 

 .وإضمر اًمثقاب درضم٤مت أدٟمك ذم ُم٘مٌقًم٦م شمٙمقن أن وسملم ُم٘مٌقًم٦م، شمٙمقن

ٌ ل أيمد: وًمذًمؽ  ـ اعمٕمٜمك ط اًمٜم  يًٛمع ُمـ يمؾ أُمر احلدي٨م، هذا ذم اعمَُتَْمٛمَّ

 ومٞمّمكم رضمالً  آُمر أن ٧ممهٛم ًم٘مد»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ جيٞم٥م أن اًمٜمداء

 ُمع اًمّمالة يدقمقن أن٤مس إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ طمٓم٤ًٌم، ومٞمحٓم٥م رضمالً  آُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس،

ق اجلامقم٦م،  ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقهَتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمر 

 .«ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد

 دون ًٚمٛملماعم ُمًجد ذم اًمّمالة قمـ يتخٚمػ عمـ ضمداً  ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م هذا ذم 

ق أن يًتحؼ أنف ذقمل، قمذر  ىمد ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ أظمرة: ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م ذم سم٤مًمٜم٤مر ُيـَحرَّ

 ُم٤م يٗمٕمؾ هق صمؿ: قمٜمف ٟمٞم٤مسم٦م: أي «سم٤مًمٜم٤مس ومٞمّمكم رضمالً  آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد»: ؾمٛمٕمتؿ يمام ىم٤مل

ق اجلامقم٦م، ُمع اًمّمالة َيَدقُمقن أن٤مس إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ»: ىم٤مل ي٠ميت،  ،«سمٞمقهتؿ قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمر 

 ذم اعمٗمروض ٕن وأوم٤مضِمئٝمؿ: ُأب٤َمهمتٝمؿ: أي اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة َيَدقُمقن أن٤مس إمم ُأظم٤مًمػ

 ط اًمرؾمقل أن يٕمٚمٛمقن أهنؿ واعمٗمروض ىمٚمٜم٤م، يمام اهلل ُمٜم٤مدي ُيـجٞمٌقا  أن اعمتخٚمٗملم ه١مٓء

 أن رضمالً  ُيقيمِؾ أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف َهؿَّ  وًمٙمٜمف قم٤مدشمف، هل يمام إُم٤مُم٤مً  اعمًجد ذم يّمكم

ق اعمًجد، ذم اًمّمالة قمـ اعمُـَتَخٚم ٗملم ًمٞم٤ٌمهم٧م قمٜمف: ٟمٞم٤مسم٦مً  كميّم  .سمٞمقهتؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمَُحر 

ٌَٞم ٜم٤مً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ  اًمٜم٤مس، ُمـ اًمٙمثػم يّمٞم٥م اًمذي اًمٌالء ُُم

 دٟمٞمقي ُٕمر اجلامقم٦م قمـ يتخٚمٗمقن أهنؿ هذا، يمزُم٤مٟمٜم٤م اًمزُم٤من آظمر هذا ذم وسمخ٤مص٦م

 أنف يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي»: واًمًالم ًمّمالةا قمٚمٞمف وم٘م٤مل طم٘مػماً، يم٤من ُمٝمام

ي٦م، أو اًمِم٤مة ىمدم أؾمٗمؾ ُمـ قمٔمٛمتلم: يٕمٜمل ،«طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم جيد  اعمٕمزا

 يمٝم٤مشملم دٟمٞمقي٦م وم٤مئدة اعمًجد ذم جيد أنف يٕمٚمؿ ًمق هل٤م، ىمٞمٛم٦م ٓ إرض ذم قم٤مدةً  شُمْرُمك

 أصح ُمـ وهق حلدي٨م،ا هذا يٜمتٝمل هٜم٤م إمم اًمٕمِم٤مء، صالة أي ًمِمٝمده٤م اعمرُم٤مشملم

 .صحٞمحٝمام ذم ُمًٚمؿ و اًمٌخ٤مري اإلُم٤مُم٤من أظمرضمف طمٞم٨م إطم٤مدي٨م

 اًمّمالة قمٚمٞمف َهؿَّ  ح٤مذا: وهق أٓ قم٤مدًة، اًمٜم٤مس سمٕمض ظم٤مـمر ذم َيِرد ىمد ؾم١مال وهٜم٤م 

 ُم٤م ًمٙمٜمف ،«مهٛم٧م ًم٘مد»: ىم٤مل يٗمٕمؾ؟ ومل اجلامقم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمحرق واًمًالم
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رٟم احلدي٨م هذا وًمذًمؽ ومٕمؾ؟  سمٕمض ومٝمٛمٝم٤م يزء ىمد اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم سمآج٦م ٤مُيَذيم 

: يقؾمػ ؾمقرة ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سم٘مقًمف يٛمرون طمٞمٜمام اًمٙمريؿ، ًمٚم٘مرآن واًم٘م٤مرئلم اًمت٤مًملم

 اًمٗمٕمؾ، يٕمٜمل ٓ وم٤مهلَؿَّ  ،[17:يقؾمػ]﴾َرسم فِ  سُمْرَه٤منَ  َرَأى َأنْ  ًَمْقٓ هِب٤َم َوَهؿَّ  سمِفِ  مَه٧َّْم  َوًَمَ٘مدْ ﴿

ٛمقن ٤مًمٕمٚمامءوم اًمِٗمٕمؾ، ُم٘مدُم٤مت ُمـ هق وإٟمام  ً  يٜمت٩م ُم٤م صمؿ اعمًٚمؿ، سم٤مل ذم خيٓمر ُم٤م ُيَ٘م

 :أىم٤ًمم إمم اًمٕمٛمؾ ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ

 يم٤من أو ظمػماً  يم٤من ؾمقاء إٟم٤ًمن، سم٤مل ذم ختٓمر ظم٤مـمرة اخل٤مـمرة،: إول اًم٘مًؿ

،ً ٤م، ص٤مر اإلٟم٤ًمن سم٤مل ُمـ ُمٙم٤مهن٤م وأظمذت اخل٤مـمرة هذه ىَمِقي٧م وم٢مذا ذا  ىمقي٧م وم٢مذا مَهًّ

 سمٕمد وًمٞمس اًمٕمزم، ذًمؽ يكم اهلَؿّ  ُمرشم٦ٌم إمم ووصٚم٧م ة،اخل٤مـمر هذه ىمقة وازدادت

َ  وَم٢ِمنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ﴿: اًمٓمالق ُم٠ًمخ٦م ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ اًمٗمٕمؾ، إٓ اًمٕمزم  اّللَّ

 ومٚمام اًمٗمٕمؾ، إٓ سمٕمده ًمٞمس اًمٗمٕمؾ ىمٌؾ هق اًمٕمزم أن اًمِم٤مهد ،[117:اًمٌ٘مرة]﴾قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ 

ذ مل أنف قمـ ومْمالً  ح٤مذا؟ يٕمزم، مل ومٝمق اًمتحريؼ قمغم ط اًمٜمٌل َهؿَّ   .ُيٜمَٗم 

 ذًمؽ أول اجلٛمٕم٦م صالة قمٚمٞمف دم٥م ٓ ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اًمٌٞمقت ذم أن :اجلواب 

 ذم أجْم٤مً  يٙمقن[ وىمد] اًمتٙمٚمٞمػ، ُمرشم٦ٌم ذم يدظمٚمقا  مل اًمذيـ اًمّمٌٞم٤من صمؿ اًمٜم٤ًمء،

 .اعمٕمذوريـ ُمـ وًمٙمٜمٝمؿ ُمٙمٚمٗملم ٟم٤مس اًمٌٞمقت

ذ، ومل أوقمد أن اًمًالم ٞمفقمٚم اًمرؾمقل طِمْٙمَٛم٦م ُمـ ومٙم٤من: وًمذًمؽ   سملم مجع وم٘مد ُيٜمَٗم 

 حتريؼ قمدم وهق اعمٗمًدة، ودومع اجلامقم٦م، طمْمقر قمغم واحلض اعمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ

 .احلرق يًتحؼ ٓ ُمـ احلريؼ ٕص٤مب ذًمؽ ومٕمؾ ًمق ٕنف ومٞمٝم٤م: سمٛمـ اًمٌٞمقت

 اجلامقم٦م صالة قمـ يتخٚمٗمقن اًمذيـ ٕوئلؽ ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م هذا ذم: إذاً 

 أن إٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه يذيمر أن ُيٛمٙمـ ُم٤م إقمذار ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس ذقمل، قمذر دون

 ًمف وهذا ُمنموقم٤ًم، أجْم٤مً  ٟمقُمف يٙمقن وأن ٟم٤مئاًم، يٙمقن أن إٓ ُمريْم٤ًم، اًمرضمؾ يٙمقن

 .صدده ذم ٟمحـ قَمامَّ  َٟمْخُرج أن ظمِمٞم٦م ومٞمف: اخلقض أن أريد وٓ ـمقيؾ سمح٨م

 وهق اعمًجد، هبذا اعمحٚم٦م هذه آل قمغم اُمتـ ىمد وضمؾ قمز اهلل أن: وم٤مًمِم٤مهد

 اًمًٜم٦م، قمغم إٟمف -أىمقل ٓ آؾمٗم٤مً - أىمقل وٓ اًمًٜم٦م، إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب وهق.. أىمقل

 أىمرب إٟمف: طَمؼ   يمٚمٛم٦م أىمقل وًمٙمٜمل شمٜمٌٖمل، يم٤مٟم٧م ُم٤م اًمتل إؿمٞم٤مء سمٕمض ومٞمف أرى وم٢مين



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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 ذم وشُمٜمَْٗمؼ اًمزُم٤من، هذا ذم شُمٌٜمك اًمتل إظمرى ًمٚمٛم٤ًمضمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٜم٦م، إمم يٙمقن ُم٤م

 وإُمر اهلل، ؿمٕم٤مئر ُيَٕمٔم ٛمقن أهنؿ زقمؿ ذم اًمٓم٤مئٚم٦م، إُمقال وَزظْمَروَمتِٝم٤م ٞمٞمده٤مشمِم ؾمٌٞمؾ

 ُمزظمروم٦م ُمِمٞمدة اعم٤ًمضمد سمٌٜمٞم٤من ًمٞمس وضمؾ، قمز اهلل ؿمٕم٤مئر شمٕمٔمٞمؿ ٕن يمذًمؽ: ًمٞمس

 .اًمٕم٤معملم رب قمغم صالهتؿ ذم اإلىم٤ٌمل قمـ اعمّمٚملم شمٚمٝمل زظم٤مرف

 قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وصحٞمح اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد

 يمٜمٞم٦ًم ط اهلل ًمرؾمقل ذيمرشم٤م احلٌِم٦م، ُمـ طمٌٞم٦ٌم أم و ؾمٚمٛم٦م أم رضمٕم٧م ح٤م»: ىم٤مًم٧م

ـٍ  ُمـ وذيمرشم٤م احلٌِم٦م، ذم رأت٤مه٤م ًْ : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، وشمّم٤موير طُم

روا ُمًجداً  قمٚمٞمف سمٜمقا  اًمّم٤مًمح، اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ»  شمٚمؽ ومٞمف وَصقَّ

ر أوئلؽ اًمتّم٤موير،  يم٤مٟمقا » ، اًمٜمّم٤مرى: أي أوئلؽ «وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

روا أن إصمؿ قمغم إصمامً  وزادوا «ُمًجداً  ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا  َصقَّ

 .وزظم٤مرف ٟم٘مقش هل سم٤مًمتّم٤موير هٜم٤م اعم٘مّمقد اًمتّم٤موير، شمٚمؽ

 ُم٤م»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن وهمػمه، «داود أيب ؾمٜمـ» ذم آظمر طمدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ 

 حيت٤مضمٝم٤م اًمتل احل٤مضم٦م ومقق سمٜمٞم٤مهن٤م، رومع: أي اعم٤ًمضمد شمِمٞمٞمد «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُمرت

 .ومٞمٝم٤م اعمّمٚمقن

 يمام ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ داود أبق رواه احلدي٨م هذا 

 .«اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُمرت ُم٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٛمٕمتؿ،

 يمام ًمُتَزظْمِروُمٜمٝم٤م»: ىم٤مل ،ط قمٜمف احلدي٨م هذا روى أن سمٕمد قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل 

 .«اًمٜمّم٤مرى و اًمٞمٝمقد زظمروم٧م

 هق قمٚمٞمف ُمقىمقف إؾمٜم٤مده فم٤مهر ذم.. فم٤مهره ذم قم٤ٌمس اسمـ ُمـ اًمّم٤مدر اًم٘مقل هذا 

 طمٙمؿ ذم ُمقىمقف إٟمف: احلديثل اًمٕمٚمٛمل اًمتٕمٌػم ذم ومٞمف ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ يمالُمف، ُمـ

 جمٛمقع ُمـ ومٝمٛمف إٟمف: -إول ُيَ٘مؾ مل إن ُمٜمف، ٓسمد وهذا- ي٘م٤مل أن وإُم٤م اعمرومقع،

 ط اًمٜمٌل حتدث طمٞمٜمام قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذًمؽ ُمـ اًمّمدد، هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م

 وصقروا ُمًجدًا، ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ»: وم٘م٤مل

 احلدي٨م، هذا ُمثؾ ُمـ اًم٘مقل هذا أظمذ قم٤ٌمس اسمـ أن ومٞمٛمٙمـ ،«اًمتّم٤موير شمٚمؽ ومٞمف
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 ىم٤مل: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ٤مرياًمٌخ صحٞمح ذم اًمث٤مسم٧م ط ىمقًمف وُمـ

َـّ »: ط اهلل رؾمقل  دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع وذرقم٤مً  سمِمؼم، ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمَتتٌَُِّٕم

 .«ًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر

 رء يمؾ يِمٛمؾ: ُمٕمٜم٤مه هذا «ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف: إذاً 

 يمثػم ذم اًمٞمقم وىمٕم٧م ىمد اعم٤ًمضمد ومزظمروم٦م ، اًمٜمّم٤مرى و سمـ٤مًمٞمٝمقد شمِمٌف وومٞمف اًمٞمقم ي٘مع

 ٟمٌقءشمف صدىم٧م صمؿ ىمٌؾ، ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف شمٜم٠ٌم ٟم٠ٌم ذًمؽ ويم٤من اعم٤ًمضمد، ُمـ

ٜم٤م ىم٤مل يمام ٕنف واًمًالم: اًمّمالة قمٚمٞمف ـِ  َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م﴿: طم٘مف ذم اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز َرسمُّ  قَم

َّٓ  ُهقَ  إِنْ ﴿ [1:اًمٜمجؿ]﴾اهْلََقى  يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٤ملىم ،[7:اًمٜمجؿ]﴾ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

 شمرون وأن ،«سم٤معم٤ًمضمد اًمٜم٤مس يت٤ٌمهك طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: اًمزُم٤من هذا ذم شمرون

 اًمزظم٤مرف ـمٌع وسمٓمري٘م٦م سمٜمٞم٤مهن٤م، هٜمدؾم٦م سمٓمري٘م٦م سمٜم٤مئٝم٤م قمغم اًم٘م٤مئٛمقن يت٤ٌمهك اعم٤ًمضمد

 رب قمغم اإلىم٤ٌمل قمـ اعمّمٚملم ُيٚمٝمل مم٤م وهذا قمٚمٞمٝم٤م، وإًمقان إؿمٙم٤مل اعمختٚمٗم٦م

 .وضمؾ قمز ٤معملماًمٕم

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ أنف إمم اعمّمٚملم ٟمٔمر يٚمٗمت٤من اصمٜم٤من طمديث٤من هٜم٤مك ضم٤مء وًمذًمؽ 

 .وضمقدهؿ سمٙمؾ وضمؾ قمز اهلل قمغم اإلىم٤ٌمل قمـ ُيٚمٝمٞمٝمؿ أو سم٤مهلؿ، يِمٖمؾ ُم٤م ُمًجدهؿ

 ذم يقُم٤مً  صغم ط اًمٜمٌل أن»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء: احلديثلم هذيـ أطمد 

 مخٞمّمتل ظمذوا: صغم أن سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل سم٤مخلٛمٞمّم٦م، يًٛمك ىمٛمٞمص

 ،«صاليت قمـ شُمْٚمِٝمٞمٜمل أن يم٤مدت رواي٦م وذم أخٝمتٜمل وم٢مهن٤م ضمٝمؿ أيب سم٠منٌج٤مٟمٞم٦م وأتقين هذه

 ًمف صمقب هل اخلٛمّمٞم٦م؟ هل ُم٤م اخلٛمٞمّم٦م، صالشمف؟ قمـ شمٚمٝمٞمف أن يم٤مدت اًمذي ُم٤م

 وائتقين هذه مخٞمّمتل ظمذوا»: ىم٤مل آظمره، إمم أؾمقد أزرق أظمي ظمٓمقط ًمف أقمالم،

 .«صاليت قمـ شمٚمٝمٞمٜمل أن يم٤مدت اخلٛمٞمّم٦م هذه وم٢من» ؾم٤مذج، صمقب «ضمٝمؿ أيب سم٠منٌج٤مٟمٞم٦م

 ٟمٌٜمل أن يٜمٌٖمل ٓ أنف إمم أنٔم٤مرٟم٤م ط ٟمٌٞمٜم٤م ُيٚمٗم٧م اًمذي إول احلدي٨م هذا 

 .صالشمٜم٤م ذم اهلل قمغم اإلىم٤ٌمل قمـ شمٚمٝمٞمٜم٤م زظم٤مرف ٟمزظمرومٝم٤م وأن ُم٤ًمضمدٟم٤م،

 اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دظمؾ ّمقرًا،ُمٜم وم٤محت٤مً  ُمٙم٦م دظمؾ ح٤م ط اًمٜمٌل أن»: اًمث٤مين احلدي٨م

 اًمًالم قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ يمٌش ىَمْرين إًمٞمف صغم اًمذي اجلدار ذم ومقضمد ريمٕمتلم، وصغم
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 سم٤مل شُمٚمٝمل ٕهن٤م ح٤مذا؟ سمتٖمٓمٞمتٝمام، «سمتخٛمػممه٤م اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مُمر اجلدار، قمغم ُُمَٕمٚمَّ٘ملم

 ومامذا قمٚمٞمف، وؾمالُمف اهلل صٚمقات رؾمقًمٜم٤م وهق اعمّمٚملم ؾمٞمد يم٤من وًمق طمتك اعمّمكم،

 ٟمٗمًف قمغم خيِمك يمٚمٞمتف اهلل قمغم اعم٘مٌؾ ط اًمرؾمقل يم٤من إذا أنٗمًٜم٤م؟ قمـ ٟمحـ لٟم٘مق

 شمٚمٝمٞمٜم٤م أن أومم صمؿ أومم صمؿ أومم ؿمؽ سمال ومٜمحـ شمٚمٞمف، اًمتل اًمزظم٤مرف سمٕمض شمٚمٝمٞمف أن

ٌَّٝم٦م شمٙمقن أن اعمًٚمٛملم عم٤ًمضمد جيقز ٓ: ًمذًمؽ طمقًمٜم٤م: شمٙمقن اًمتل اًمزظم٤مرف  ُُمَِم

 ًمٞمس ؾم٤مذضم٤مً  شمٌٜمك أن جي٥م اًمٌٞمقت ذهه ٕن اًمٙمٗم٤مر: ُمـ وهمػمهؿ اًمٜمّم٤مرى سمٙمٜم٤مئس

 .ُيٚمٝمل ُم٤م ومٞمٝم٤م

 ٟم٦ًٌم قمغم ُأىمٞمؿ ىمد إظمرى ًمٚمٛم٤ًمضمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمًجد هذا إن: ٕىمقل أقمقد

 ذم شمتؿ مل اًمتل اًمٜمقاىمص شُمَتدارك أن وم٠مرضمق وًمذًمؽ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل شم٘مقى ُمـ يمٌػمة

 إٟمام وذًمؽ اهلل: ؿم٤مء إن كاعم٤ٌمر اعمًجد هذا ذم ُمٕمٜمقي٤مً  شُمَتدارك أن ُم٤مدي٤ًم، اعمًجد سمٜمٞم٤من

 إًم٘م٤مئٜم٤م يمٞمٗمٞم٦م ذم صالشمٜم٤م، يمٞمٗمٞم٦م ذم اعمًجد، هذا ذم صالشمٜم٤م ذم اًمًٜم٦م سم٢مطمٞم٤مء يٙمقن

ُم٤مً  أرى مم٤م ذًمؽ وأول ًمدروؾمٜم٤م،  دائامً  ُيَدْٟمِدن اعمًجد هذا ذم اًمدرس يٙمقن أن قمكمّ  ًمزا

خ أن إمم  وسمٕمد اعمًجد، ذم واعمّمٚملم اعمًجد ضمقار أذه٤من ذم اًمدرس هذا صمٛمرة شُمَرؾمَّ

 سمؾ ُمًٚمؿ، يمؾ قمغم جي٥م اًمتل إومم اعمرطمٚم٦م هل ُم٤م صم٤مٟمٞم٦م، ُمرطمٚم٦م إمم يٜمت٘مٚمقن ذًمؽ

: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل حت٘مٞمؼ وهق إول اًمدرس هذا يٗم٘مف أن ُمًٚمٛم٦م؟ يمؾ وقمغم

َّٓ  إهَِلَ  ٓ َأنَّفُ  وَم٤مقْمَٚمؿْ ﴿ ُ  إِ  .[19:حمٛمد]﴾اّللَّ

 إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة هل: يم٤منإر هذه أول مخس، قمغم ىم٤مم اإلؾمالم أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ

 إذا صمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م، يٕمرف ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ -إؾمػ ُمع- ىَمؾَّ  اًمِمٝم٤مدة هذه اهلل، إٓ

 اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك ومٝمٛمقا  أهنؿ اعمًٚمٛملم سمٕمض ُمـ ُوضِمد ًمق.. ُمٕمٜم٤مه٤م قمرف ُمـ ُوضِمد

٘مٝم٤م ُمـ ُمٜمٝمؿ وم٘مٚمٞمؾ اهلل، إٓ إهل ٓ: اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م هلذه  .قمٛمٚمٞم٤مً  ُيـَح٘م 

 شم٤ٌمرك اهلل إٓ اًمقضمقد ذم سمحؼ ُمٕمٌقد ٓ: سم٤مظمتّم٤مر شمٕمٜمل اًمِمٝم٤مدة هذه إن 

د أن ذًمؽ وُمٕمٜمك وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إٓ اًمقضمقد ذم سمحؼ ُمٕمٌقد ٓ وشمٕم٤ممم،  طم٘م٤مً  اعمُـَقطم 

ف أن جي٥م  ضمدًا، وواؾمع واؾمع ُمقوقع وهذا ًمف، ذيؽ ٓ وطمده هلل قم٤ٌمدشمف ُيَقضم 

ٟم٤م سمٕمض أن ٓسمد  هذه سمٞم٤من ذم ىُمُدُم٤مً  وُمْمقا  ذقمقا  يٙمقٟمقا  أن إُم٤م اعمًجد هذا ذم إظمقا
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 وذم ىمراءشمف وذم ومٞمف اهلل سم٤مرك أنس أبق أظمقٟم٤م اعمًجد إُم٤مم اعم٘مدُم٦م وذم اًمٓمٞم٦ٌم، اًمٙمٚمٛم٦م

 دروس ذم اهلل ؿم٤مء إن ومًٞمٙمقن اًمنمح أُم٤م اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ُمٕمٜمك ُمقضمز ومٝمذا قمٚمٛمف،

 .آٟمٗم٤مً  أذٟم٤م يمام صم٤مٟمٞم٦م

 اًمتل اًمٕم٤ٌمدة هل اًمٕم٤ٌمدة؟ هل ُم٤م: ُمٕمٌقد ٓ اهلل، إٓ اًمقضمقد ذم سمحؼ ُمٕمٌقد ٓ

 ًمٙمٜمف اًمِمٝم٤مدة، هذه ؿمٝمد ُمًٚمامً  أن ومروٜم٤م وم٢من ،ط اهلل رؾمقل ًم٤ًمن قمغم اهلل ذقمٝم٤م

 ومل همػَمه اهلل ُمع أذك ىمد يٙمقن وضمؾ، قمز اهلل همػم إمم اًمٕم٤ٌمدة هذه ُمـ سمٌمء شمقضمف

ٌُده  .وطمده َيْٕم

َّٓ  اُأُِمُرو َوَُم٤م﴿: ىم٤مل يمام هلل، ظم٤مًمّم٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه شمٙمقن أن جي٥م: إذاً  ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم  اّللَّ

ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  ي  .[0:اًمٌٞمٜم٦م]﴾اًمد 

 هذه أن ؾمٌؼ، مم٤م سم٠موؾمع ؿمٞمئ٤مً  طمقًمف ُأَدْٟمِدن أن أريد صم٤من، رء هٜم٤مك ًمٙمـ 

ٝم٧م إذا: ىمٚمٜم٤م اًمٕم٤ٌمدة،  أُمر وهذا همػمه، اهلل ُمع أذك ىمد ومٝمذا اهلل، همػم إمم ُوضم 

د يٙمقن ُمتك ًمٙمـ واوح،  اعمٕمٜمك هبذا واعم١مُمـ اهلل، إٓ هلإ ٓ اًم٘م٤مئؾ اعمَُقطم 

 ـم٤مئٕم٤مً  يٙمقن طمٞمٜمام هلل؟ قم٤مسمداً  يٙمقن ُمتك اهلل، إٓ اًمقضمقد ذم ُمٕمٌقد ٓ: اًمّمحٞمح

 .هلل ًمٕم٤ٌمدشمف أدائف يمٞمٗمٞم٦م ذم اهلل ًمرؾمقل

 اهلل، رؾمقل حمٛمداً  ومت٤مُمٝم٤م اهلل إٓ إهل ٓ: اًمِمٝم٤مدة هذه ذم ٟم٘مقل ومٜمحـ وًمذًمؽ 

 ه٤مشملم ُمٕمٜمك طم٘مؼ إذا إٓ طم٘م٤مً  ُمًٚمامً  اعمرء نيٙمق ٓ ضمدًا، ضمداً  قمٔمٞمٛمت٤من طم٘مٞم٘مت٤من

 أطمدًا، ُمٕمف ينمك ٓ هلل قم٤ٌمدشمف ذم ُيـْخٚمِص أن ذيمرٟم٤م ومٙمام إومم أُم٤م اًمِمٝم٤مدشملم،

 .اهلل رؾمقل ًم٤ًمن قمغم اهلل ذع يمام اهلل يٕمٌد أن: اًمث٤مٟمٞم٦م

ٌع إذا أُم٤م اهلل، رؾمقل حمٛمد: ي٘مقل طمٞمٜمام طم٘م٤مً  آُمـ ىمد يٙمقن وطمٞمٜمئذٍ    همػم اشمَّ

 قم٤ٌمدشمف، ذم اهلل ُمع أذك ىمد يٙمقن اهلل همػم يٕمٌد اًمذي اعمًٚمؿ أن ومٙمام ،اهلل رؾمقل

 ُمٜمٝم٩م قمغم اهلل ذع ُم٤م همػم وقمغم اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م همػم قمغم اهلل قمٌد إذا اعمًٚمؿ ومذًمؽ

 ومٝمٜم٤م وًمذًمؽ رؾم٤مًمتف، ذم همػمه اهلل رؾمقل ُمع أذك ىمد ومٞمٙمقن اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م

 ىُمْؾ ﴿: اشم٤ٌمقمف ذم اًمرؾمقل وشمقطمٞمد قم٤ٌمدشمف، ذم اهلل شمقطمٞمد -اًمتٕمٌػم صح إذا- شمقطمٞمدان

ٌُّقنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ 
َ  حُتِ  .وم٘مط أن٤م اشمٌٕمقين ،[11:قمٛمران آل]﴾وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ
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158 

 ًمف جيقز ٓ يمام اهلل، رؾمقل همػم ُمتٌققم٤مً  ًمف يتخذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال وًمذًمؽ 

 سملم جلٛمعا ذم سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م هٜم٤مك وم٢من ًمذًمؽ اهلل: همػم ُمٕمٌقداً  ًمف يتخذ أن سمداه٦م،

 رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل، إٓ إهل ٓ أن: اخلٛم٦ًم إريم٤من ُمـ أول يمريمـ اًمِمٝم٤مدشملم

: ط ىمقًمف -مجٞمٕم٤مً  ًمديٙمؿ واعمٕمٚمقم- قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ اهلل،

 وم٢مذا اهلل، رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمدوا طمتك اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن ُأُمرت»

 شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد وطم٤ًمهبؿ سمح٘مٝم٤م، إٓ وأُمقاهلؿ ءهؿدُم٤م ُمٜمل قمّمٛمقا  وم٘مد ىم٤مًمقه٤م

 إذا ،ط اهلل رؾمقل سمف ضم٤مء ُم٤م ُم٘مت٣م قمغم هب٤م اًمٕمٛمؾ هق اًمِمٝم٤مدة هذه طَمؼُّ  ،«وشمٕم٤ممم

 شمتٚمخص، طم٘مٞم٘م٦م هذه ُمًٚمؿ، ومٞمٝم٤م جي٤مدل وأن يامري أن يٛمٙمـ ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه يم٤مٟم٧م

 ٟمتٌع وأن ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل ٟمٕمٌد أن هل إذه٤من، ذم ًمػمؾمخ اًمٙمالم أقمٞمد

 .همػمه ُمٕمف ٟمتٌع ٓ ط اهلل رؾمقل

 ُمـ وسمخ٤مص٦م اعمًٚمٛملم، ًمٕمٚمامء سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمًٚمؿ ُمقىمػ هق ومام: ؾم١مال يرد ىمد هٜم٤م 

 ُمـ وم٢من إرسمٕم٦م، إئٛم٦م أىمقل ٓ وهؿ واًمت٘مقى، واًمّمالح سم٤مًمٕمٚمؿ ُمِمٝمقراً  ُمٜمٝمؿ يم٤من

ـّ  أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ومْمؾ  سمؾ ٤متسمٛمئ واًم٘مرون اًمزُم٤من ُمر قمغم اعمًٚمٛملم قمغم َُم

 .اعمًٚمٛملم قمٚمامء وسم٠مخقف

دوا أن إمم اًمٜم٤مس يدقمق اًمذي اًمزُم٤من هذا ذم اعمًٚمؿ ُمقىمػ ومام   اهلل رؾمقل ُيَقطم 

 اعمًٚمٛملم؟ ًمٕمٚمامء سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمًٚمؿ هذا ُمقىمػ ُم٤م اشم٤ٌمقمف، ذم

 ،ط ٟمٌٞمٝمؿ ؾمٜم٦م قمغم ًمٜم٤م وداًملم ُمتٛمًٙملم ُم٤مداُمقا  اشّم٤ٌمقمٝمؿ، وضمقب اعمقىمػ: ٟم٘مقل 

 ىمقًمف وهل أٓ إذه٤من، ذم ُم٤مصمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م يٙمقن أن جي٥م اًم٘مرآن ذم آي٦م إمم اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م وهٜم٤م

يْمرِ  أَْهَؾ  وَم٤مؾْم٠مَُخقا ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  . [71:اًمٜمحؾ]﴾شَمْٕمٚمَُٛمقنَ  ٓ يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًمذ 

 ُمـ يُمؾ   وقمغم قم٤ممل، وهمػم قم٤ممل: ىمًٛملم اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس دمٕمؾ أي٦م هذه

 ومخ٤مـمٌٝمؿ يٕمٚمٛمقن، ٓ اًمذيـ هؿ إيمؼم اًم٘مًؿ سمف، يٚمٞمؼ طمٙمامً  قمٚمٞمف أوضم٥م اًم٘مًٛملم

يْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف  .[71:اًمٜمحؾ]﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  اًمذ 

 أهؾ ي٠ًمخقا  أن ومقاضمٌٝمؿ سمٕمٚمامء، ًمٞمًقا  أهنؿ اعمًٚمٛملم ُمـ إيمؼم اًم٘مًؿ هق هذا 

 ذم اًمٕمٝمد ُمٜمٝمؿ أظمذ ىمد وهذا جيٞمٌقا، أن ؾُمئٚمقا  إذا أهنؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ وواضم٥م اًمذيمر،



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد  ٤مين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًمٌ ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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ٌَٚم ٖمقا  أن اًمٙمريؿ اًم٘مرآن َّٓ  اًمٜم٤مس إمم اًمٕمٚمؿ ُي د اًمًٜم٦م وضم٤مءت يٙمتٛمقه، وأ  ذًمؽ شُم١ميم 

 يقم ُأْخِجؿ ومٙمتٛمف، قمٚمؿ قمـ ؾُمِئؾ ُمـ»: اعمِمٝمقر احلدي٨م ذًمؽ ُمـ اًمت٠ميمٞمد، مت٤مم

 .«ٟم٤مر ُمـ سمٚمج٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م

َٕمقا  أن واضمٌٝمؿ اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م: وم٢مذاً  ًْ  أن إٓ هلؿ همٜمك ٓ ه١مٓء وم٢مذاً  اًمٕمٚمؿ، هلذا َي

: سمذًمؽ أُمرهؿ وضمؾ قمز اهلل ٕن اًمٕمٚمامء: إمم اعمٚمامت وقمٜمد احل٤مضم٦م قمٜمد يرضمٕمقا 

يْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا ﴿  .[71:اًمٜمحؾ]﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًمذ 

 قمـ واعمٌٚمغ اعمٕمّمقم ،ط ٟمٌٞمٜم٤م يمٛمٜمزًم٦م قمٜمدٟم٤م اعمٜمزًم٦م ذم ًمٞمًقا  اًمٕمٚمؿ أهؾ وًمٙمـ 

 اًمٕمٚمامء أُم٤م ُمٕمّمقم، ٕنف ظمٚمٗمف: ُمـ وٓ يديف سملم ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ي٠متٞمف ٓ واًمذي اهلل

ٌَٚم ٖمقن هؿ إٟمام يمذًمؽ، ومٚمٞمًقا   خيٓمئ وىمد أطمدهؿ يّمٞم٥م وم٘مد ،ط اهلل رؾمقل قمـ ُُم

قمل اًمتل اًمٗمرق ًمٌٕمض ظمالوم٤مً  ،ط اهلل رؾمقل سمٕمد ٕطمد قمّمٛم٦م وٓ  اًمٕمّمٛم٦م شَمدَّ

 رؾمقل سمٕمد دٕطم قمّمٛم٦م ومال واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمـ آٟمحراف ُمـ ومٝمذا اًمٌٞم٧م، ٕهؾ

 اًمذيـ اًمٕمٚمامء قمـ ومْمالً  إضمالء، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ًمٖمػمهؿ وٓ سمٙمر ًمـ٠ميب وٓ ًمـٕمكم ٓ اهلل

 .سمٕمدهؿ ُمـ ضم٤مؤوا

 احل٤ميمؿ طمٙمؿ إذا»: ىم٤مل اًمّمحٞمح، سم٤محلدي٨م ط اًمٜمٌل أؿم٤مر احل٘مٞم٘م٦م هذه وإمم 

 .«واطمد أضمر ومٚمف أظمٓم٠م وإن أضمران، ومٚمف وم٠مص٤مب وم٤مضمتٝمد

 ُمٕمّمقم هق سمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمنمع ذم خيٓمئ ومال ٌٞمٜم٤مٟم أُم٤م ويّمٞم٥م، خيٓمئ اًمٕم٤ممل :ًإذا 

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام

ٌٜم٤م ٟمجٕمؾ أن جي٥م هٜم٤م ُمـ   ط اهلل رؾمقل وهق أٓ واطمد ًمرضمؾ وم٘مط ديٜمٜم٤م ذم شَمَٕمّمُّ

 ُم٤م قمغم ًمٞمدًمقٟم٤م هبؿ، وٟمًؽمؿمد هبؿ ٟمًتٕملم وإٟمام اعمًٚمٛملم، قمٚمامء ُمـ ًمٕم٤ممل ٟمتٕمّم٥م وٓ

 أن ٟمٚمٛمًٝم٤م سمح٘مٞم٘م٦م ط اًمٜمٌل أظمؼم دىم: صم٤منٍ  ورء رء، هذا ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمف يم٤من

 همري٤ٌمً  وؾمٞمٕمقد همري٤ًٌم، سمدأ اإلؾمالم إن»: ط ىمقًمف ذًمؽ ي٘م٤مل: يمام اًمٞمد عمس اًمزُم٤من هذا ذم

 .«ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك همري٤ٌمً  وؾمٞمٕمقد -سمدأ يمام: أي- همري٤ٌمً  سمدأ اإلؾمالم إن» ،«ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك

 ٕظمرىا اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء صمؿ ، ُمًٚمؿ صحٞمح ذم هٙمذا احلدي٨م هذا 
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 .اًمٖمرسم٤مء ه١مٓء شمٗمًػم ط اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م

 اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمٖمرسم٤مء هؿ ُمـ»: ًمف ىمٞمؾ ح٤م: أطمدمه٤م: ٟمققملم قمغم ضم٤مء واًمتٗمًػم 

 ،«يٓمٞمٕمٝمؿ ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػميـ، ٟم٤مس سملم ص٤محلقن ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ: ىم٤مل

 ٕمٚمامء،اًم سمٕمض سمؾ اًمٕمٚمامء، وهؿ اًمٜم٤مس ظم٤مص٦م ُمٕمرومتٝم٤م ذم يِمؽمك ٓ احل٘مٞم٘م٦م وهذه

 أيمثر هؾ: اًمت٤مزم اًم١ًمال ُمـ يتْمح وذًمؽ احل٘مٞم٘م٦م: هذه يٚمٛمًقن اعمتديٜملم يمؾ وإٟمام

 هؿ إيمثرون يٕمّمقٟمف، يٕمّمقٟمف؟ أم ديٜمٝمؿ، أطمٙم٤مم ذم اهلل يٓمٞمٕمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛملم

 .اعمخ٤مًمٗمقن

 ٟم٤مس سملم ص٤محلقن، ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ: اًمٖمرسم٤مء»: احلدي٨م هذا صدق: وم٢مًذا 

 يّمٚمقن، اًمذيـ ُمـ أيمثر يّمٚمقن ٓ اًمذيـ ،«يٓمٞمٕمٝمؿ ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػميـ

 ُمـ أيمثر وأوٓدهؿ وسمٜم٤مهتؿ وٟم٤ًمئٝمؿ ذوهيؿ وذم أنٗمًٝمؿ ذم اهلل يت٘مقن ٓ اًمذيـ

 .وهٙمذا يت٘مقن اًمذيـ

 ُمـ يمثػميـ، ٟم٤مس سملم ص٤محلقن ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس اًمٖمرسم٤مء آظمر رء هٜم٤مك ًمٙمـ 

 اعمًٚمٛملم سم٤مشمٗم٤مق ومٞمف ُمٕمروف إُمر ىمًؿ: ىمًامن اعمٕمّمٞم٦م ُيٓمٞمٕمٝمؿ، ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ

 هذه يمؾ حمرم وذاك ومرض ومٝمذا اًمٜم٤ًمء، شمؼمج ُمثاًل، يم٤مًمّمالة اًم٤ًمسم٘م٦م يم٤مُٕمثٚم٦م

 .وخم٤مًمٗمقن شم٤مريمقن هل٤م اًمٜم٤مس وم٠ميمثر ذًمؽ ُمع اعمًٚمٛملم، سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ إطمٙم٤مم

 ُمثالً  خيرج أنٗمًٝمؿ، اعمًٚمٛملم قمٚمامء ومٞمٝم٤م خيتٚمػ أظمرى، أطمٙم٤مم هٜم٤مك ًمٙمـ 

ح ىمد ط اًمٜمٌل أن ُمع اًمًٞمئ٦م، اًمٌدعو احلًٜم٦م اًمٌدع ذم ظمالومٝمؿ  ُمـ أيمثر ذم َسَّ

 سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر، وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ»: وم٘م٤مل واطمد طمدي٨م

 ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ»: أظمر احلدي٨م ذم وىم٤مل ،«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م،

٥مُيٜمْ  ُمـ سمٕمض اًمٞمقم شمًٛمٕمقن وهمػمه٤م إطم٤مدي٨م هذه ُمع «رد ومٝمق ُمٜمف، ًمٞمس  إمم ًَ

 وهؿ اعمًٚمٛملم ظم٤مص٦م ُمـ ـم٤مئٗمتلم سملم ظمالف ومٝمٜم٤م طمًٜم٦م، سمدع هٜم٤مك: ي٘مقل اًمٕمٚمؿ

 ،«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ»: اًمرؾمقل سم٘مقل شم٘مقل ومٓم٤مئٗم٦م اًمٕمٚمامء،

 وأجْم٤مً  طمًٜم٦م، سمدقم٦م هٜم٤مك وإٟمام قمٛمقُمف، قمغم ًمٞمس احلدي٨م هذا ٓ،: شم٘مقل وـم٤مئٗم٦م

 هذا سمٛمٕمٜمك اًمتذيمػم وإٟمام أن، ومٞمف قضاخل أؾمتٓمٞمع وٓ ظم٤مص درس إمم حيت٤مج هذا



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد  ٤مين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًمٌ ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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: اًمٖمرسم٤مء»: إومم اًمرواي٦م صدد ذم أن ٟمحـ روايت٤من، ومٞمف اًمٖمرسم٦م طمدي٨م احلدي٨م:

 ،«ُيٓمٞمٕمٝمؿ ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػميـ، ٟم٤مس سملم ص٤محلقن ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ

 ح٤م ًمٜم٤مس،ا ُمـ يمثػم ًمف يتٜمٌف ٓ إول احلدي٨م ذم صم٤منٍ  ُمٕمٜمك ًمٜم٤م ؾَمُٞمَجٚم ـل اًمث٤مين احلدي٨م

 ُمـ اًمٜم٤مس أومًد ُم٤م ُيّمٚمحقن اًمذيـ هؿ: ىم٤مل اًمٖمرسم٤مء؟ هؿ ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىمٞمؾ

 .«سمٕمدي ُمـ ؾُمٜمَّتل

 همرسم٦م: صم٤مٟمٞم٦م وهمرسم٦م اًمٓم٤محللم، اجلٛمٝمقر سملم اًمّم٤محللم همرسم٦م: همرسمت٤من هٜم٤م: إذاً  

 ىمًؿ اهلل قم٤ٌمدة إمم ادمٝمقا  ص٤محللم: ىمًامن هٜم٤م اًمّم٤محللم ٕن اًمّم٤محللم: ذم اًمّم٤محللم

 ٓ طمٞم٨م ُمـ اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م قمـ ظمرضمقا  ُمٜمٝمؿ وىمًؿ اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م قمغم ٜمٝمؿُم

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد طم٤ًمهبؿ يِمٕمرون، أو يِمٕمرون

 اًمذيـ هؿ: اًمٖمرسم٤مء»: ىم٤مل اًمزُم٤من، هذا ذم واىمٕمٜم٤م قمـ أظمؼم ط وم٤مًمرؾمقل 

 .«سمٕمدي ُمـ ؾمٜمتل ُمـ اًمٜم٤مس أومًد ُم٤م ُيّْمٚمِحقن

ٟمٜم٤م ُمـ ػَمٟم٤مهم ًمٕمؾ سمٛمث٤مل، اًمٙمٚمٛم٦م هذه أظمتؿ وأن  ذم يِم٤مريمقٟمٜم٤م احل٤مضيـ إظمقا

 ُمـ سملم أن اخلالف ًمٙمؿ يٌلم واطمدًا، ُمث٤مًٓ  ًمٙمؿ أضب اهلل ؿم٤مء إن حيٙمٞمف ُم٤م سمٞم٤من

 طم٤ًمب قمغم اًمٌدقم٦م يٜم٤مسون اًمذيـ وسملم اًمٌدقم٦م، وإُم٤مشم٦م اًمًٜم٦م إطمٞم٤مء إمم َيْدقُمقن

 اًمٌالد يمؾ ذم إذان ومٝمؾ إذان، أن قمٜمديمؿ سمٕمٞمدًا، سمٙمؿ ٟمذه٥م ٓ اًمًٜم٦م، إُم٤مشم٦م

 ذم إذان ٕن ٓ:: اجلقاب اًمًٜم٦م؟ قمغم هق هؾ ُمٜمٝم٤م، اًم٘مٚمٞمؾ اًمٌٕمض إٓ اإلؾمالُمٞم٦م

 ُمـ هل٤م ٓسمد إيمثر وهذا أظمرى سمالد ذم ُم١مظمرة، وًمف ُم٘مدُم٦م ًمف اًمٌالد ُمـ يمثػم

 إهل ٓ: ويٜمتٝمل أيمؼم، اهلل.. أيمؼم سم٤مهلل: يٌدأ اًمًٜم٦م ذم مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام وإذان ُم١مظمرة،

 ُمـ ه١مٓء...حمذورة أيب وأذان ُمٙمتقم أم اسمـ وأذان ، سمالل أذان هق هذا...اهلل إٓ

ٟمقن يم٤مٟمقا  ط اًمرؾمقل ُم١مذين أؿمٝمر ُمقن ٓ زُم٤مٟمف، ذم ُي١َمذ  ٌقن وٓ ؿمٞمئ٤مً  ُيَ٘مد   قمغم ُيَٕم٘م 

 .سم٤مٓشمٗم٤مق اًمًٜم٦م هق هذا آظمر، ؿمٞمئ٤مً  إذان

 غمقم زي٤مدة: أي طمًٜم٦م، اًمٌدقم٦م هذه: ي٘مقًمقن اًمٌدقم٦م، يٜم٤مسون اًمذيـ ًمٙمـ 

 اًمًٜم٦م أنّم٤مر سملم رؾم٤مئؾ ومٞمف يمت٥م أُمر وهذا سمٕمد، ُمـ أو ىمٌؾ ُمـ يم٤من ؾمقاء إذان

 ؿم٤مء إن احل٤مضيـ أن أقمت٘مد ٕين يمثػماً: هٜم٤م أىمػ أن أجْم٤مً  ُأريد وٓ اًمٌدقم٦م، وأنّم٤مر
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 اهلل.. أيمؼم اهلل: ىمٚمٜم٤م يمام وم٘مط هق إذان ذم اًمًٜم٦م أن احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  اهلل

ر أن أريد ًمٙمـ اهلل، ٓإ إهل ٓ.. أيمؼم  هذا سمٚمديمؿ إؾمػ ُمع اظمتص سمٌدقم٦م أن ُأَذيم 

د، سم٤مٕذان يًٛمقٟمف ُم٤م وهق يمٚمٝم٤م، اإلؾمالم سمالد دون  يٜم٤مذم اعمقطمد إذان اعمَُقطمَّ

 وذم أذاٟم٤مً  ُمًجد يمؾ ذم ضمٕمؾ وم٘مد ،ط اًمرؾمقل سَمٞمَّٜمف ىمٚمٜم٤م يمام اًمتقطمٞمد ٕن اًمتقطمٞمد:

 إٟمام اعمديٜم٦م ذم ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اجل٤مُمع جداعمً أن شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ ُمًجدًا، حمٚم٦م يمؾ

 طمقل يم٤مٟم٧م اًمتل اعم٤ًمضمد يمؾ ُمـ اعمًٚمٛمقن جيتٛمع يم٤من وهٜم٤مك ،ط ُمًجده يم٤من

: أي ضم٤مُمٕم٤ًم، ُمًجداً  يم٤من وم٘مد اًمًالم قمٚمٞمف ُمًجده أُم٤م وٟمحقه٤م، اًمٕمقازم ذم اعمديٜم٦م

 ُمـ واًمتل اًمٕمقازم، طمقال يم٤مٟم٧م اًمتل إظمرى اعم٤ًمضمد دون اجلٛمٕم٦م، صالة ومٞمف شمّمغم

 صحٞمح ذم طمديثف ضم٤مء اًمذي قمٜمف، اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ُمًجد اعم٤ًمضمد شمٚمؽ

 ومْمٞمٚمتلم يٙم٥ًم ط اًمٜمٌل وراء أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم يم٤من أنف ، اًمٌخ٤مري

ه مم٤م صالة سم٠مخػ هل اًمتل أوًٓ، اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م اصمٜمتلم:  ُمـ ؾمقا

 يّمكم ومٙم٤من ،ط ٟمٗمًف اًمٜمٌل ػظمٚم اًمّمالة وومْمٞمٚم٦م ُمثاًل، اًمٕمقازم ُم٤ًمضمد اعم٤ًمضمد:

 صالة إُم٤مُم٤مً  هبؿ يّمكم ومٞم١مُمٝمؿ، ىمقُمف ُمًجد إمم ي٠ميت صمؿ ظمٚمٗمف، أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة

اه٤م ىمد يم٤من اًمٗمريْم٦م ٕن ٟم٤مومٚم٦م: ًمف هل اًمٕمِم٤مء،  مل ٟم٤مومٚم٦م، ًمف وهل ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ َأدَّ

د، أذان هٜم٤مك يٙمـ  هق يمام ُمتٞمّنة شمٙمـ مل اًمقؾمٞمٚم٦م إن: هٜم٤م ي٘م٤مل ىمد يم٤من وإن ُُمَقطمَّ

 اإلذاقم٤مت شمٗمٕمؾ يمام اًمدٟمٞم٤م، أىمٓم٤مر ؾم٤مئر إمم واطمد ُمٙم٤من ُمـ إذان سم٢مذاقم٦م اًمٞمقم ُُمَتَٞمن  

 سمٛمثؾ ممٙمٜم٦م، دائرة سم٠موؾمع إذان إذاقم٦م ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: ٟم٘مقل ًمٙمٜمٜم٤م اًمٞمقم، اًمٕم٤معمٞم٦م

ه٤م وضمؾ، قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه  طمدود ذم وًمٙمـ ًمٕم٤ٌمده، اهلل وَينَّ

 .اًمًٜم٦م اًمتزام

 اًمٌٚمد ذم إذان شمقطمٞمد جيقز ومال وإىم٤مُم٦م، أذان ُمًجد ًمٙمؾ اًمًٜم٦م ُمـ ٤منيم إذا 

 إظمرى، اًمٌالد ُمـ يمثػم قمـ خيتٚمػ هذا سمٚمدٟم٤م أن ٓؾمٞمام يمثػمة، ُم٤ًمضمد وذم اًمقاطمد

 اًمًٝمقل، سمٕمض هٜم٤مك يٙمقن ورسمام اًمقدي٤من، وومٞمف اجل٤ٌمل وومٞمف اهلْم٤مب ومٞمف طمٞم٨م

 إمم اًمًٝمؾ إمم اهلْم٦ٌم إمم اجلٌؾ ُمـ ختتٚمػ اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات اًمنمقمٞم٦م وم٤مٕوىم٤مت

 .هذه واحل٤مًم٦م إذان شمقطمٞمد جيقز ومال اًمقادي،

 ضمذري٦م، خم٤مًمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م، وإطمٙم٤مم ًمٚمنمع وخم٤مًمٗم٦م ُمِم٤ميمؾ هٜم٤م شم٘مع: وًمذًمؽ 
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د، سم٤مٕذان اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ يٗمٓمرون ُمثالً  ومٜم٤مس  قمـ يت٠مظمرون وٟم٤مس اعمَُقطمَّ

 ُيّمٚمقن وٟم٤مس اعمقطمد، نإذا يٜمتٔمرون دىم٤مئؼ قمنم سمٕمد ُم٤م إمم رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر

 سمٕمد يٓمٚمع مل اًمٗمجر سمٞمٜمام ُم٤م، جلٌؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ي١مذن اعمقطمد إذان ٕن اًمقىم٧م: ىمٌؾ اًمٗمجر

 هذه إذاٟم٤مت شمقطمٞمد ُمـ ضم٤مء يمٚمف ومٝمذا وهٙمذا، ودي٤من أو ؾمٝمقل أو هلْم٤مب سم٤مًمٜم٦ًٌم

 سمٚمد أي ذم اًم٤ًمقم٦م هذه طمتك يٙمقن وٓ يٙمـ مل سمدقم٦م، ؿمؽ سمال هذا اًمتٕمٌػم، صح إذا

 هذا ذم اًمٌدقم٦م هذه اسمتدءوا ًمٚمذيـ سمدا اًمذي ُم٤م ٟمدري ُم٤م اًمٌٚمد، هذا ذم إٓ إؾمالُمل

 هيتٛمقن اًمذيـ اعم١ًموًملم أن ورضم٤مئل وأُمكم اًمٌدقم٦م، هذه هلؿ زيـ اًمذي وُم٤م اًمٌٚمد،

 هذا ُيٚمٖمقا  أن هل٤م، وُمِم٤ميم٦ًم قمٜمٝم٤م ظمروج دون اًمًٜم٦م إمم وإقم٤مدهت٤م اًمديـ سم٠مطمٙم٤مم

نُي١مَ  أن اعم١مذٟملم ُيَٙمٚم ٗمقا  وأن إذان ىم٤ٌمً  ُمًجده، ذم ُم١مذن يمؾ ذ   اًمنمقمٞم٦م إوىم٤مت ُمرا

 .اإلؾمالُمل اًمٜمٔم٤مم طم٥ًم

ٟمٜم٤م ًمٌٕمض اعمج٤مل ًمٜمٗمتح قمٜمده، أىمػ أن أردت اعمث٤مل هذا  ُم٤م ُمٜمٝمؿ ًمٜمًٛمع إظمقا

 ًمٞمس وإُمثٚم٦م همرسم٦م، ذم أصٌح اًمٞمقم اإلؾمالم أن يمٞمػ يمٛمث٤مل اهلل، ؿم٤مء إن يٗمٞمدٟم٤م

 شمٗم٤مصٞمؾ سمٞم٤من ذم جمٚمدات إمم حتت٤مج اعم١مًمٗم٦م سم٤مًٕمقف هل سمؾ سم٤معمئ٤مت، وٓ سم٤مًمٕمنمات

 هذا أن وطمًٌٜم٤م اإلؾمالم، سمالد يمؾ ذم وـمٛم٧م قمٛم٧م اًمتل اًمٌدع هذه وُمٗمردات

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا اًمنمع، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس اًمذي اعمقطمد إذان ذم اعمقطمد اعمث٤مل

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 ( 55: 55: 05/ 700/واًمٜمقر اهلدى)

 (55: 71: 01/ 700/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادساجد بٕاء دم السٕة

 .اًمًٜم٦م إمم أىمرب هق اعمًجد هذا أن ذيمرت ؾمٛمح٧م ًمق :وداخٓة

 .ٟمٕمؿ :الىٗخ

 اعم٤ًمضمد؟ سمٜم٤مء ذم اًمًٜم٦م هل ومام :وداخٓة
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 أَّٓ  اؾمتٓمٕمٜم٤م ُم٤م يٜمٌٖمل: صم٤مٟمٞم٤مً  ورومٕمف، اًمٌٜمٞم٤من شمِمٞمٞمد جيقز ُم٤م أظمل ي٤م: أوًٓ  :الىٗخ

ئد سم٤معمٜمؼم ٟمخرج  ًمٞمؼمز اخلٓمٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م يٕمٚمق ظمِم٤ٌمت قمـ ةقم٤ٌمر اعمنموع، احلد قمـ اًمزا

.. يمثػمة أؿمٞم٤مء آظمره، إمم.. اعمرسمع اعمزظمرف اخلِم٥م وهذا اًمرظم٤مم ح٤مذا اًمٜم٤مس، أُم٤مم

 أنف وم٘مط ،«ُمقؾمك يمٕمريش قمريش»: أيمؼم اهلل احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام: يٕمٜمل ضمدًا، يمثػمة

 سمـ قمٛمر قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام واًم٘مر، احلر ُمـ حيٗمٔمٝمؿ اًمٜم٤مس ئمؾ

 اًمٜم٤مس أيمـ»: ًمٚمٌٜم٤مء ىم٤مل زُم٤مٟمف، ذم اًمٜمٌقي اعمًجد َوؾّمع ح٤م قمٜمف، اهلل ريض ٓم٤مباخل

ر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ ر وٓ شُمـَحٛم   سم٤مًمًٜم٦م أمتًؽ أن أردت إذا أن طمًٌل أن٤م ،«شُمـَّمٗم 

ء هٜم٤م اًمًت٤مئر هذه: أىمقل أن اًمٜمٌقي٦م، اًمًٜم٦م ؿمؽ سمال وهل اًمٕمٛمري٦م  وهٜم٤مك ظميا

ر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: ىم٤مل اخلٓم٤مب قمٛمر ُمٜمف وَمرَّ  اًمذي هذا صٗمراء،  شُمـَحٛم 

ر وٓ  ُم٤مذا.. شم٘مقًمقن ؾم٤مدة: يٕمٜمل ؾم٤مذج، اعمًجد ذم رء يمؾ يٙمقن أن جي٥م ،«شُمَّمٗم 

 .ؾم٤مدة شم٘مقًمقن؟

 .ؾم٤مدة :وداخٓة

 يمام اًمٜمٔمر، ُيٚمٗم٧م أبداً  اعمًجد ذم رء هٜم٤مك يٙمقن ٓزم ومام ؾم٤مدة، هق :الىٗخ

 وطمدي٨م اخلٛمّمٞم٦م،: ُمثالً  طمدي٨م ُمٜمٝم٤م ذيمرٟم٤مه٤م، لاًمت إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمتؿ

: قمٛمر ىم٤مل هٜم٤م ُمـ احلٌِم٦م، ذم اًمٙمٜم٤مئس وطمدي٨م اًمًالم، قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ يمٌش ىمرين

ر ٓ» ر وٓ شُمـَحٛم   .« شُمَّمٗم 

 ُمـ قمٜمدي ُم٤مٟمع ٓ واًم٘مر: احلر ُمـ اًمٜم٤مس إيقاء هق ُمٜمف اعم٘مّمقد اعمًجد: إذاً  

 ذم اًمقؾم٤مئؾ ًمٙمـ اجلق، شمٚمٓمٞمػ وؾم٤مئؾ ٤مذاخت ُمـ قمٜمدي ُم٤مٟمع ٓ اًمتدومئ٦م، وؾم٤مئؾ  اخت٤مذ

ؼ وؾمٞمٚم٦م: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًمنميٕم٦م  ًمٖم٦م ذم شمًٛمك اًمتل وهل ذقمٞم٤ًم، ُم٘مّمداً  شُمـَح٘م 

 .اًمنمقمٞم٦م اعمّمٚمح٦م شُمـَح٘مؼ ٓ ووؾمٞمٚم٦م اعمرؾمٚم٦م، سم٤معمّم٤مًمح اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض

 يٙمقن شم٤مرةً  اًمّمقت، ُمٙمؼم هذا وهق ُمٜمل، شمًتٖمرسمقٟمف ىمد ؿمٞمئ٤مً  ًمٙمؿ أىمقل أن٤م 

 .ضم٤مئز همػم يٙمقن وشم٤مرة ضم٤مئزاً،

 هذا يًٛمع طمٞم٨م اًمّمالة، سمٛمٙمؼم إذان وم٢مذاقم٦م اًمّمالة، شُمَ٘م٤مم طمٞمٜمام ُمثالً : يٕمٜمل 

 ذقمٞم٤ًم، هدوم٤مً  شُمـَحّ٘مؼ ُمنموقم٦م وؾمٞمٚم٦م هذه ٕنف اعمًجد: قمـ يٙمقن ُمـ أبٕمد إذان
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 صقشم٤ًم، أندى يٙمقن أن يٜمٌٖمل اعم١مذن أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم شمٕمٚمٛمقن يمام

 دائرة ًمتقؾمٞمع اإلذاقم٦م هذه يًتٕمٛمؾ وم٤مًمذي اعمج٤مل، هذا ذم أظمقض أجْم٤مً  أريد وٓ

ؼ ىمد يٙمقن إذان، شمٌديؾ  اإلىم٤مُم٦م؟ ذم يمذًمؽ إُمر هؾ وًمٙمـ ذقمٞم٤ًم، ُم٘مّمداً  طَم٘مَّ

 .ٓ: أىمقل

ق أن٤م ًمذًمؽ   اإلىم٤مُم٦م وم٢مذاقم٦م اإلىم٤مُم٦م، إذاقم٦م وسملم اًمّمقت سمٛمٙمؼم إذان إذاقم٦م سملم ُأوَمر 

 عمحٚم٦م وًمق أجْم٤ًم، أبٕمد وإمم ومٛمحٚمٞم٦م إذان إذاقم٦م أُم٤م اًمتٕمٌػم، صح إذا ُمًجدي٦م حمٚمٞم٦م

 أؾمٛمع يمٜم٧م زم، أتٞمح طمٞمٜمام اًمًٕمقدي٦م اًمٌالد سمٕمض ذم هل٤م اٟمتٌٝم٧م ىمد ُمالطمٔم٦م ًمٙمٜمٝم٤م أظمرى،

 أهذا دمٞم٥م، عمـ ومتح٤مر سمٕمض ُمع سمٕمْمٝم٤م أصقات وشمتداظمؾ أذاٟم٤مً  وهٜم٤مك أذاٟم٤مً  وهٜم٤م أذاٟم٤مً  هٜم٤م

 وضمقد ًمٕمدم احل٤مض اًمٕمٍم ذم أـمٜم٤مهب٤م ضسم٧م اًمتل اًمٗمقى ُمـ أجْم٤مً  هذه هذا؟ أم هذا أم

 هؾ إذاقمتٝم٤م اجلٛمٕم٦م، وصالة اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم رء أهؿ إُمقر، هذه يٜمٔمؿ ذقمل ومٙمر

 ينمع ٓ أظمرى، صالة أي وٓ اجلٛمٕم٦م صالة ٓ ينمع ًمٞمس اًمّمالة: أىمقل أن٤م ُمنموقم٦م؟

 ىمرآن ًمتالوة ًمإلصٖم٤مء شم٤ًمقمدهؿ ٓ أوو٤مع ذم يٙمقٟمقن ىمد اًمٜم٤مس، ُمـ ُمأل قمغم إذاقمتٝم٤م

 .ذًمؽ وهمػم وضمؾ قمز اهلل وذيمر

٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ومام اًمنمع، سمٛمٞمزان شمقزن أن جي٥م اًمقؾم٤مئؾ: اعمٝمؿ  وهمرو٤مً  هدوم٤مً  ُُمـَح٘م 

 إن اًمٖم٤مي٦م، طمٙمؿ ًمٚمقؾمٞمٚم٦م ي٘م٤مل مم٤م ومذًمؽ سم٤مًمٜمص، ذقمل هدف أنف ُمٕمٚمقم ذقمٞم٤مً 

 وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م ُمنموقم٦م همػم اًمٖم٤مي٦م يم٤مٟم٧م وإن ُمنموقم٦م، وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م ُمنموقم٦م اًمٖم٤مي٦م يم٤مٟم٧م

 .ُمنموقم٦م همػم

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر هبذا وًمٕمؾ ؾم١ماًمؽ، قمـ اجلقاب قمروم٧م إذاً 

 (55: 05: 15/ 700/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 55: 01: 71/ 700/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادساجد بٕاء دم احلاصٓة ادخالِات

ر أن أريد :الىٗخ  أُم٤م اًمٜم٤مس، قمٜمد جمٝمقًٓ  يم٤من ُم٤م اًمٕمٚمؿ وظمػم اعم١مُمٜملم، ُأَذيم 
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 ذم واًمٕمٚمامء سمؾ اًمٕمٚمؿ، ـمالب يِم٤مريمقن اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م صٌحأ أُمقر ذم اًمٙمالم شمٙمرار

 هؿ وم٘مط اًمٕمٚمؿ ـمالب سمؾ اًمٕمٚمامء، يٙمقن أن يٗمؽمض اًمتل إُمقر ُمـ يمثػم ُمٕمروم٦م

 .إُمقر سمتٚمؽ اًمٕم٤مرومقن

 ٓ ُمٕمرومتٝم٤م، ذم مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن يِمؽمك ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ُم٤ًمئؾ وهٜم٤مك أُم٤م 

 .أ ي٘مر ٓ وأُمل وُمتٕمٚمؿ قم٤ممل سملم ذًمؽ ذم ومرق

ر أن ُأريد وم٤مًمذي  ٟمٜم٤م ُأَذيم   أرضمق اًمذي ظم٤مص٦م اعمًجد هذا وذم احل٤مضيـ، إظمقا

س ىمد: أوًٓ  يٙمقن أن  اهلل ُمـ شم٘مقى قمغم سمٜمٞم٤مٟمف ُأىمٞمؿ وضمؾ، قمز اهلل ُمـ شم٘مقى قمغم ُأؾم 

 قمغم ُأؾمس اًمذي اعمًجد هذا ذم قمٛمٚمٝم٤م شمٕمٛمؾ اًمت٘مقى شمًتٛمر أن: وصم٤مٟمٞم٤مً  وضمؾ، قمز

 ذًمؽ ذم يراقمك أن سم٤معمًجد، يتٕمٚمؼ ُم٤م يمؾ ذم ُيراقمك سم٠من إٓ ذًمؽ يٙمقن وٓ اًمت٘مقى،

 اًمٗم٘مف ذم دًٓمتٝم٤م وُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ أقمؿ هق ُم٤م اًمًٜم٦م سمٚمٗمٔم٦م أن أقمٜمل وأن٤م اًمًٜم٦م،

 .قمرذم وأظمر ذقمل أطمدمه٤م: إـمالىم٤من هل٤م اًمًٜم٦م ٕن اًمٕمرذم:

 سمٙمؾ يمٚمٝم٤م اًمنميٕم٦م يِمٛمؾ اًمذي وهق إؿمٛمؾ، إقمؿ ومٝمق: اًمنمقمل أُم٤م 

ٟمٌٝم٤م،  اًمٗمرض سملم ومرق هٜم٤مك يم٤من إن واضم٤ًٌم، أو ومرو٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ٤مُم ؾمقاء ضمقا

 اعمًتح٥م وسملم واًمًٜم٦م اًمٗمرض سملم ومرق ٓ اعمذاه٥م، سمٕمض ي٘مقل يمام واًمقاضم٥م

 اًمرؾمقل هب٤م ضم٤مء اًمتل اًمًٜم٦م ُمٕمٜمك ذم شمدظمؾ إطمٙم٤مم هذه يمؾ واعم٤ٌمح، واعمٜمدوب

 .اخلٛم٦ًم سم٤مٕطمٙم٤مم اعمٕمرووم٦م إطمٙم٤مم يمؾ شمِمٛمؾ إذاً  ومٝمل واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف

 يٗمرق ُمـ قمٜمد سمقاضم٥م، ًمٞمس وُم٤م سمٗمرض ًمٞمس ُم٤م ومٝمق: اًمٕمرذم سم٤معمٕمٜمك اًمًٜم٦م أُم٤م 

 .واًمقاضم٥م اًمٗمرض سملم

ر، أن أن ُأريده وم٤مًمذي   أن «اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع اًمذيمرى إن»: أىمقل أظمرى وُمرةً  َأَذيم 

 أن اٟمت٤ٌمهل اؾمؽمقمك وم٤مًمذي اًمًٜم٦م، قمغم ىم٤مئامً  ُمٔم٤مهره يمؾ ذم يٙمقن أن اعمًجد هذا

 ذم ًمف أصؾ ٓ شم٘مٚمٞمد ظمٚمٗمل، شم٘مٚمٞمد هذا إنقار، هذه إو٤مءة هق هذه ٚمًتلضم ذم

 قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن اًمرواي٤مت سمٕمض ذم زقمٛمقا  وإٟمام اًمًٜم٦م،

د ىمد ٟمقراً  رأى  يم٤من عمـ ومدقم٤م رُمْم٤من، ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم اًمٜمٌقي اعمًجد ذم ضُمد 

 وُمـ شمّمح، ٓ إؾمٜم٤مده٤م طمٞم٨م ُمـ ًمرواي٦ما هذه: أىمقل اًمٜمٌقي، اعمًجد سمتٜمقير اًم٥ًٌم
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117 

 زظمروم٦م قمـ شمٜمٝمك اًمتل هل ضمدًا، يمثػمة أطم٤مدي٨م خت٤مًمػ وُمٌٜم٤مه٤م ُمٕمٜم٤مه٤م طمٞم٨م

ٜم ل مل إن وأفمـ ومٞمٝم٤م، اعم٤ٌمه٤مة وقمـ اعم٤ًمضمد  هذا ذم ؾم٤مسم٘م٦م ضمٚم٦ًم ذم أنٜمل ذايمريت خَتُ

 ومال اعم٤ًمضمد، زظمروم٦م قمـ سم٤مًمٜمٝمل اعمتٕمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض أؾمٛمٕمتٙمؿ يمٜم٧م اعمًجد،

ريمؿ أن ُأريد وإٟمام ىمٌؾ، ُمـ إي٤مه أؾمٛمٕمتٙمؿ يمٜم٧م ُم٤م أذه٤مٟمٙمؿ إمم ُأقِمٞمد أن أن أريد  ُأَذيم 

 اهلل ريض ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة طمدي٨م وهق أٓ احلٞم٤مة ٟمقاطمل مجٞمع يِمٛمؾ آظمر سمٌمء

 .«اح٤مل وإو٤مقم٦م اًم١ًمال ويمثرة وىم٤مل ىمٞمؾ قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم

 سملم ومرق ٓ اح٤مل، إو٤مقم٦م قمـ هنك ط لاًمٜمٌ أن: هق احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد 

 هق اعمًجد حيت٤مضمف اًمذي وم٤مًمٜمقر اًمًٜم٦م، ؿمٝمقر ُمـ همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ؿمٝمر ذم اعمًجد

 اح٤مل، ذم وإهاف ًمٚمامل إو٤مقم٦م ومٝمذا اعمًجد طم٤مضم٦م قمغم اًمزائد اًمٜمقر أُم٤م ُمٜمف، ٓسمد اًمذي

 وضمؾ قمز اهلل رضمقوٟم سمف، اًمتذيمػم أردت اًمذي هذا اعمنوملم، ُيـح٥م ٓ وضمؾ قمز اهلل وإن

ـ أن  اعم٤ًمضمد قم٤مُم٦م ٕن اعم٤ًمضمد: قم٤مُم٦م ظمالف سمف يٜمٝمْمقا  سم٠من اعمًجد قمغم اًم٘م٤مئٛملم ُيَٛمٙم 

س مل ُمٜمٝم٤م يمثػم س ىمد ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم يم٤من وًمق طمتك اهلل، ُمـ شم٘مقى قمغم ُي١َمؾم   ُمـ شم٘مقى قمغم ُأؾم 

 هؿ سمؾ ٜم٦م،اًمً قمغم ومٞمف اؾمتٛمروا ُم٤م ذًمؽ ُمع وًمٙمـ احلالل، اح٤مل قمغم سمٜم٤مؤه يم٤من: أي اهلل،

 أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه سم٤مزم ذم ظمٓمر اًمذي هذا اًمًٜم٦م، اعم٤ًمضمد شمٚمؽ ذم خي٤مًمٗمقن يزاًمقن ٓ

ريمؿ،  .قمٚمامً  يزيدٟم٤م وأن قمٚمٛمٜم٤م، سمام يٜمٗمٕمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل ُأَذيم 

 (55: 17: 11/ 707/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادساجد دم احلاصٓة ادخالِات

 أبق إخ ُمع اعمٖمرب صالة ُمـ ظم٤مرضمقن وٟمحـ يمٚمٛم٦م ذم ذقم٧م يمٜم٧م :الىٗخ

ه اًمٕمٍم صالة سمٜم٤م صغم طمٞم٨م ًم١مي،  أصكم وأن٤م ٟمٗمز ذم ىمٚم٧م وىمد ظمػماً، اهلل وضمزا

 أؾمٗم٧م، ومرطم٧م ُم٤م سمٛم٘مدار ًمٙمـ اًمّمالة، هذه يّمكم إُم٤مُمف اًمذي اعمًجد هلذا هٜمٞمئ٤مً 

 أيمذًمؽ؟ اعمًجد، ذم إُم٤مُم٤مً  ًمٞمس أنف قمٚمٛم٧م ٕنٜمل

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

رت ره أن اعمًجد، إُم٤مم هق أنف لفمٜم قمغم سمٜم٤مءً  ٟمٗمز ذم وَمَزوَّ  يٖمٗمؾ سمٛم٠ًمخ٦م ُأَذيم 
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ٟمٜم٤م ُمـ يمثػم قمٜمٝم٤م  اإلُم٤مم، هق ًمٞمس سم٠منف قمٚمٛم٧م أنٜمل رهمؿ وقمغم اًمًٜم٦م، أهؾ إظمقا

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع اًمذيمرى ٕن اًمذيمرى ُمـ ٓسمد ىمٚم٧م ًمٙمٜمٜمل

 صالة صغم يمام إُم٤مُم٤مً  اعمًجد ٟمٗمس ذم ويّمكم يٕمقد وم٘مد أوًٓ، إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

 ومِم٠منف آظمر، ُمًجد ذم يّمكم وم٘مد اعمًجد هذا ذم يّمكم أن ًمف يتح مل ًمق صمؿ اًمٕمٍم،

 اعمح٤مري٥م، ُمـ ختٚمقا  ٓ اًمٞمقم اعم٤ًمضمد أيمثر أن طمٞم٨م ُمـ اعمًجد هذا ؿم٠من

 اعمًجد ُمًجده ذم ٓ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم شمٙمـ مل واعمح٤مري٥م

 أول ذم ُمٕمرووم٤مً  حراباعم يٙمـ ومٚمؿ اعمديٜم٦م، ذم اعمٜمٌث٦م إظمرى اعم٤ًمضمد ذم وٓ اًمٜمٌقي،

 سمدؤوا سمٕمد ومٞمام اًمِمديد إؾمػ ُمع اعمًٚمٛملم وًمٙمـ اعمًٚمٛملم، ُم٤ًمضمد ذم اإلؾمالم

: ُمثالً  ُمٜمٝم٤م هب٤م، واؿمتٝمروا واٟمتنم اًمٜمّم٤مرى ومٞمٝم٤م قُمِرف اًمتل اًمٕم٤مدات سمٌٕمض يت٠مثرون

 سمتِمٞمٞمد ُأُمرت ُم٤م»: ط اًمٜمٌل ىمقل روى أن سمٕمد قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل يمام اعم٤ًمضمد، زظمروم٦م

: أي «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد أُمرت ُم٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل «اعم٤ًمضمد

 قمغم قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قم٘م٥م وًمذًمؽ وزظمرومتٝم٤م، وشمِمٞمٞمده٤م سمٜمٞم٤مهن٤م سمرومع

 اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ًمُتَزظْمِرومٜمٝم٤م»: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم اعمرومقع احلدي٨م هذا

 .«واًمٜمّم٤مرى

 سمـ ًمٕمٛمر سمدا ح٤م وًمذًمؽ إول، اًمٕمٝمد ذم ىمرهن٤م شمذر سمدأت اعم٤ًمضمد ومزظمروم٧م

ع أن قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب ف ىم٤مل اًمٜمٌقي، اعمًجد ُيَقؾم   اًمٌٜمٞم٤من قمغم ًمٚمُٛمنْمِ

ر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: ىم٤مل اًمٕمٛمري٦م سم٤مًمزي٤مدة ر وٓ شُمـَحٛم   أبٕمد: يٕمٜمل «شُمـَّمٗم 

 قمـ ٘مرواًم احلر يدومع ُم٤م قمغم اًمٌٜمٞم٤من ُمـ واىمتٍم وإصٗمر، إمحر ُمثؾ زظمرف قمـ

 .اعمّمٚملم

 اًمٕمدوى وشمنسم٧م اًمٜمّم٤مرى قمٚمٞمٝم٤م ضمرى مم٤م: هل اًمزظم٤مرف هذه أن: اًمِم٤مهد 

 ُمـ وهمػمهؿ اًمٜمّم٤مرى قم٤مدات سمٕمض إوًملم اعمًٚمٛملم إمم شمتنب سمدأت..قمدواه٤م

 سمحؼ ؾمامه اًمذي اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر اًمتنب هذا عمثؾ اٟمتٌف وًمذًمؽ اًمْم٤مًملم، اًمٙمٗم٤مر

 اسمـ ي٤م»: احل٘مٞم٘م٦م هذه قمـ اًمًالم ٞمفقمٚم سم٘مقًمف وأظمؼم سم٤مًمٗم٤مروق، ط اهلل رؾمقل

٤م ؾمٚمٙم٧َم  ُم٤م اخلٓم٤مب، ٤م اًمِمٞمٓم٤من ؾمٚمؽ إٓ وَمجًّ ؽ همػم وَمجًّ  .«وَمج 
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 أيمِـ»: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرشمف ُم٤م اًمٜمٌقي اعمًجد إمم اًمزي٤مدة سمْمؿ يمٚمػ ًمٚمذي ىم٤مل وهلذا

ر وٓ شُمـَحّٛمر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس  .«شُمَّمٗم 

 سمٜمٞم٤من قمغم اًم٘م٤مئؿ طمذر وًمذًمؽ هذا، ُمـ رء َوَصَٚمف يم٤من قمٛمر سم٠من يِمٕمرٟم٤م هذا

 وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: ًمف سم٘مقًمف اًمٜمٌقي اعمًجد إمم وإو٤مومتٝم٤م اًمزي٤مدة، هذه

 ُمـ ومٞمٝم٤م ي٘م٤مم ومٞمام وم٘مط ًمٞمس شمٙمقن، أن يٜمٌٖمل اعم٤ًمضمد ٕن ذًمؽ «شمّمٗمر وٓ حتٛمر

 واًمٙمٜم٤مئس، واعم٤ًمضمد اًمٌٞمٕم٤مت ذم ي٘مع اًمذي اًمنمك ظمالف قمغم وشمقطمٞمده اهلل قم٤ٌمدة

 ًمٌٞمٕمٝمؿ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ًمٌٜمٞم٤من خم٤مًمٗم٦م شمٙمقن أن جي٥م سمٜمٞم٤مهن٤م، ذم طمتك وإٟمام

 ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف ومٞمام ضم٤مء ذًمؽ أضمؾ ُمـ ويمٜم٤مئًٝمؿ:

 ُمـ طمٌٞم٦ٌم وأم ؾمٚمٛم٦م أم رضمٕم٧م ح٤م»: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 .«ط اهلل ًمرؾمقل ذيمرشم٤م احلٌِم٦م،

 «احلٌِم٦م ُمـ طمٌٞم٦ٌم وأم ؾمٚمٛم٦م أم رضمٕم٧م ح٤م»: قمٜمٝم٤م ٤مممشمٕم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 ٟم٤ًمءً  ط اًمٜمٌل ٕصح٤مب اعمديٜم٦م ذم اعمنميملم فمٚمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمرات ُمـ يم٤مٟمت٤م شمٕمٜمل

 ذم رأت٤مه٤م يمٜمٞم٦ًم ط اهلل ًمرؾمقل ذيمرشم٤م احلٌِم٦م ُمـ رضمٕمت٤م ح٤م»: ىم٤مًم٧م ورضم٤مًٓ 

 اًمّمالة فقمٚمٞم وم٘م٤مل «ومٞمٝم٤م اًمتّمقير طمًـ ُمـ وذيمرشم٤م» اًمِم٤مهد، هٜم٤م «وذيمرشم٤م احلٌِم٦م،

 ُمًجداً  ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح، اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ»: واًمًالم

روا ر أوئلؽ اًمتّم٤موير، شمٚمؽ ومٞمف وَصقَّ  .«اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

ٜم٤م ي٘مص طمٞمٜمام اًم٘مرآن، ذم مم٤م ُمٜمف اىمت٤ٌمؾم٤مً  ط وم٤مًمٜمٌل  ىمّمص سمٕمض وضمؾ قمز َرسمُّ

 ًَمَ٘مدْ ﴿: ىم٤مل يمام واًمٕمؼمة ًمٚمٛمققمٔم٦م وإٟمام وم٘مط، ّمصًمٚم٘م ًمٜم٤م ي٘مّمٝم٤م ُم٤م اًمٖم٤مسمريـ إوًملم

ةٌ  ىَمَّمِّمِٝمؿْ  ذِم  يَم٤منَ  ُْوزِم  قِمؼْمَ ٤ٌَمِب  ِٕ  .[111:يقؾمػ]﴾إًَْم

 وًمٞمس ًمٚمٕمؼمة، إوًملم ىمّمص اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مص وضمؾ قمز رسمٜم٤م ومٝمق

 .ًمٚمٕمؼمة وإٟمام وم٘مط، ًمٚمت٤مريخ

 يٜمٓمٚمؼ اًمتل اعمِمٙم٤مة ٟمٗمس ُمـ يٜمٓمٚمؼ هق أنف وٓؿمؽ ،ط اهلل رؾمقل يمذًمؽ

: أجْم٤مً  اًم٘مرآن ذم يمام اًمًامء وطمل هق اًمًالم قمٚمٞمف يمالُمف أن ذم وضمؾ، قمز اهلل يمالم

 َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م﴿ [1:اًمٜمجؿ]﴾هَمَقى َوَُم٤م َص٤مطِمٌُُٙمؿْ  َوؾَّ  َُم٤م﴿  [1:اًمٜمجؿ]﴾َهَقى إَِذا َواًمٜمَّْجؿِ ﴿
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ـِ   .[1:اًمٜمجؿ]﴾اهْلََقى قَم

سم٦م ومال  اًمٞمٝمقد ُمـ ًملمإو ىمّمص سمٕمض ط اًمٜمٌل وقمٚمٞمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ي٘مص أن همرا

 إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ»: احلدي٨م هذا وَمَ٘مصَّ  قمؼمًة، ذًمؽ ُمـ ٟم٠مظمذ ًمٙمل ح٤مذا؟ واًمٜمّم٤مرى،

 اًمتّم٤موير، شمٚمؽ ومٞمف وصقروا ُمًجداً  ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت

ر أوئلؽ  .«اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 ذم اًمداظمٚملم سمٕمض سمدأ نقر،إ اًمٕمٝمد أول ُمـ اعمًٚمٛملم أن سمف أىمّمد يمٚمف ومٝمذا

 سم٤مؾمؿ اإلؾمالم يرو٤مه ٓ ُم٤م اإلؾمالم ذم ُيدظمٚمقا  أن حي٤موًمقن ضمديد، ُمـ اإلؾمالم

 ٓ أو ُأـمٞمؾ، وٓ اعم٤ًمضمد، زظمروم٦م: ُمٜمٝم٤م اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر قمٔمٛم٦م وسم٤مؾمؿ اإلؾمالم،

 .اعمحراب وم٘مط هدذم ٕنف يمثػماً: هٜم٤م اًمٙمالم ُأـمٞمؾ أن ُأريد

 ؿم٤مئٕم٤مً  شمروٟمف اًمذي اعمحراب هذا ،ط رؾمقلاًم ُمًجد ذم يٙمـ مل اعمحراب هذا

 هذا حمراب، دون ُمًجداً  دمدون شمٙم٤مدون ٓ أو شمٙم٤مد ٓ يمٚمٝم٤م، اإلؾمالم ُم٤ًمضمد ذم

 .اًمٜمّم٤مرى ُمـ ُأظِمذ اعمحراب

 شم٠ميت وطمٞمٜمام إـمالىم٤ًم، ذيمر ومٞمف ًمٚمٛمحراب ومٚمٞمس ،ط اًمرؾمقل ُمًجد أُم٤م

 هذه شم٘مقل ٓ سم٤مجلامقم٦م، ًمٚمّمالة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمٞم٤مم قمـ شمتحدث إطم٤مدي٨م

 أخَّػ وًمذًمؽ ُم٘م٤مُمف: ذم ىم٤مم: شم٘مقل وإٟمام اعمحراب، ذم ط اهلل رؾمقل ىم٤مم: إطم٤مدي٨م

٤مظ سمٕمض  «اًمديـ سمجالل» اعمٚم٘م٥م: وهق اعمِمٝمقريـ احلدي٨م طمٗم٤مظ ُمـ احلُـٗمَّ

 «شمٜمٌٞمف»: أؾمامه٤م ضمداً  ًمٓمٞمٗم٦م رؾم٤مًم٦م أخػ «اعمٍمي اًمًٞمقـمل» أؾمٞمقط إمم واعمٜمًقب

 .ُمٓمٌققم٦م رؾم٤مًم٦م هذه «ح٤مري٥ماعم سمٌدقم٦م إري٥م» أن أذيمر ُم٤م

 أن اعم٠ًمخ٦م هذه يٕمرومقا  أن اعم٤ًمضمد ٕئٛم٦م إىمؾ قمغم يٜمٌٖمل طم٘مٞم٘م٦م وهذه 

 .اإلؾمالم ذم دظمٞمٚم٦م حمدصم٦م سمدقم٦م اعمحراب

ٟم٤م اًمذي اعمقوقع ويم٤من  ٟمٜم٤م أطمد أن: هق اًمٙمالم هذا إمم ضَمرَّ  سمٜم٤م صغم إظمقا

 مل هق وًمذًمؽ ع،اًمنم ذم أصؾ ًمف ًمٞمس اعمحراب أن زم يٌدو ومٞمام يٕمٚمؿ وهق اًمٕمٍم،

 رواه أثراً  اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وشمذيمرت ٟمٗمز، ذم ذًمؽ قمغم ومِمٙمرشمف اعمحراب، ذم يّمؾ



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد  ٤مين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًمٌ ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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 اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف» ذم «اًمٙمقذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ سمٙمر أبق»: وهق أٓ احلدي٨م أئٛم٦م أطمد

 ُمِمٝمقران ُمٕمرووم٤من: يمت٤مسم٤من وأصم٤مر احلدي٨م يمت٥م ذم وهٜم٤مك «سم٤معمّمٜمػ»: اعمٕمروف

 قمٌد ُمّمٜمػ»: وأظمر «ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ» هذا: ٤مأطمدمه اعمّمٜمػ،: آؾمؿ هبذا

 .«اًمٞمامين مه٤مم سمـ اًمرزاق

 أنف: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ ُُمَّمٜمَّٗمف ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى 

 ذم اًمّمالة يٙمره يم٤من ، يٙمره يم٤من اعمحراب،: ويٕمٜمل اًمٓم٤مق، ذم اًمّمالة يٙمره يم٤من

 اسمـ ُمـ ـمٞم٦ٌم ؾُمٜم٦َّم وهذه ي٤ًمرًا، أو يٛمٞمٜم٤مً  فقمٜم حيٞمد ومٙم٤من اعمحراب، ذم: يٕمٜمل اًمٓم٤مق،

 قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م وم٘مٝم٤مء أيمؼم ُمـ يم٤من اًمذي قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد

 أظمذه وم٘مٝمف أيمثر «صم٤مسم٧م سمـ اًمٜمٕمامن طمٜمٞمٗم٦م أيب» ُمذه٥م وِمْ٘مٝمف قمغم ىم٤مم واًمذي مجٞمٕم٤ًم،

 صح٤مسمفأ قمـ وإٟمام ُمًٕمقد، اسمـ ُيْدرك مل هق ٕنف ُم٤ٌمذة: ُمًٕمقد اسمـ قمـ ًمٞمس

 .وٟمحقهؿ إؾمقد سمـ يزيد سمـ اًمرمحـ قمٌد: وُمثؾ قمٚم٘مٛم٦م،: ُمثؾ اعمٕمرووملم وشمالُمذشمف

٤م اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن َأطَم٥مَّ  ُمـ»: ط اهلل رؾمقل ومٞمف ىم٤مل اًمذي هذا ُمًٕمقد اسمـ  هَمْمًّ

ه ُأنزل، يمام ـمري٤مً   .ُمًٕمقد اسمـ: يٕمٜمل «قمٌد ُأم اسمـ ىمراءة قمغم ومٚمٞم٘مرأ

 أم: ومٞم٘مقل قمٜمٝم٤م يٙمٜمل وم٤مًمرؾمقل إم ُم٤مأ ُمًٕمقد: أبٞمف اؾمؿ ُمًٕمقد سمـ اهلل ومٕمٌد 

  ُم٤مذا؟ ُأم اسمـ ىمراءة قمغم ومٚمٞم٘مرأه: احلدي٨م ذم ومٞم٘مقل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد

 ..قمٌد أم :وداخٓة

 يم٤من هذا اجلٚمٞمؾ، اًمّمح٤ميب هلذا يمٌػم إضمالل ومٞمف: يٕمٜمل هذا قمٌد، أم :الىٗخ

 :أي اًمتٕمٌػم صح إذا اًمٓمٞم٘م٤مت سمدأت: ُمٕمٜم٤مه وهذا اًمٓم٤مق، ذم يّمكم أن يٙمره

 .ذًمؽ ُمـ رء يٙمـ ومٚمؿ قمٛمر قمٝمد ذم أُم٤م اًمّمٖمػمة، اعم٤ًمضمد ذم شمٜمتنم أن اعمح٤مري٥م

 أظمذ يٛمٞمٜم٤ًم، أظمذ اًمٓم٤مق قمـ سمٕمٞمداً  اًمٕمٍم سمٜم٤م صغم إًمٞمف، اعمِم٤مر اإلُم٤مم أن: اًمِم٤مهد

 أطمد صغم قمامن ذم ىمري٥م قمٝمد وُمٜمذ ُمرة، ُمـ أيمثر هذا ُمثؾ رأج٧م وأن٤م اعمٜمؼم، ضمٝم٦م إمم

ٟمٜم٤م  ذقم٤مً  ُمِمٙمقرة هل ُم٤م فم٤مهرة شمٌدو ومٝمٜم٤م يٛمٞمٜم٤ًم، حراباعم قمـ واٟمحرف أجْم٤ًم، إظمقا

راً  يٛمٞمٜم٤مً  أظمذ إذا اإلُم٤مم أن: وهل  ص٤مر أظمرى، ُمِمٙمٚم٦م ذم وىمع اعمحراب ُمـ ومرا
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 .اًمّمقاب هق واًمٕمٙمس يَمْثَرة، ي٤ًمره قمـ واعمّمٚمقن ىمٚم٦م، يٛمٞمٜمف قمـ اعمّمٚمقن

 ،أىمٚمٝمام اظمت٤مر ذيـ سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ إن: اًم٤ًمسم٘م٦م اجلٚم٦ًم ذم ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ 

 ضمزئٞم٤ًم، اعمخ٤مًمٗم٦م قمـ ٟمٌتٕمد أن جم٤مل ذم ًمٙمـ اعمحراب، ظم٤مرج ؿمؽ سمال ذاً  وم٠مىمٚمُّٝمام

 ُيّمٌح هٜم٤م ي٤ًمرٟم٤م، قمـ ٟم٠مظمذ يٛمٞمٜمٜم٤م قمـ ٟم٠مظمذ أن ومٌدل ي٤ًمرٟم٤م، قمـ ٟم٠مظمذ سم٠من وذًمؽ

 وًمقٓ اًمٞم٤ًمر، ضمٝم٦م قمغم هق اًمذي اًمّمػ سم٘مٞم٦م ُمـ أيمثر اًمٞمٛملم ضمٝم٦م قمغم اًمذي اًمّمػ

 ىَمٚمَّام اًمتل اًمًٜم٦م صالة يّمكم رأجتف طمٞم٨م اًمًٜم٦م، ُمع سم٤مً دم٤مو سمٜم٤م صغم اًمذي ُِمـ عم٧ًم أين

 هٜم٤مك أن أقمٚمؿ ٕنٜمل اًمتٜمٌٞمف: هذا ُمثؾ ذم ٕدظمؾ شمِمجٕم٧م ُم٤م اًمٞمقم، إئٛم٦م ذم أراه٤م

 ىمد سمٕمْمٝمؿ ىمِمقر،: يٕمٜمل أُمقر هذه شم٤مومٝم٦م، أُمقر هذه: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً 

 ٟمحـ ًمٙمٜمٜم٤م قمٛمقا،ز هٙمذا إُمقر، سمٕمٔم٤مئؿ يتٙمٚمٛمقا  أن يريدون وهؿ ىمِمقر، يًٛمٞمٝم٤م

 إمم اإلؾمالم شم٘مًٞمؿ جيقز ٓ أنف ٟمرى اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م اًمًٜم٦م،وقمغم إمم اًمدقم٤مة

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم ضمقهري هق وُم٤م صم٤مٟمقي هق ُم٤م إمم اإلؾمالم شم٘مًٞمؿ جيقز وٓ وىمنم، ًُم٥ّم 

 اًمٌٕمض فمـ ذم يٙمقن ىمد ضمقهري٤ًم: اًمٌٕمض فمـ ذم ًمٞمس اًمذي هذا أن: أطمدمه٤م

 .ضمقهري٤مً  أظمر

 سمدهل أُمر وهذا ختتٚمػ، إطمٙم٤مم هٜم٤مك سم٠من اًمتًٚمٞمؿ قمغم أنٜم٤م: اًمث٤مين واًم٥ًٌم

 ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه آظمره، وإمم وُمٜمدوب ُمًتح٥م وهٜم٤مك ؾمٜم٦م، وهٜم٤مك ومرض ومٝمٜم٤مك ضمدًا،

 ُمٜمف ي٠مظمذ ُمًٚمؿ يمؾ يتجزأ، ٓ يُمالًّ  ُي١مظَمذ أن جي٥م اإلؾمالم ًمٙمـ إٟمٙم٤مره٤م، يٛمٙمـ

 جيقز وٓ وشمٕم٤ممم، ٤ٌمركشم رسمف اهلل إمم اًمت٘مرب ذم ورهمٌتف وٟمِم٤مـمف، ـم٤مىمتف طم٥ًم

 يمؾ يتٗم٤موشمقن اًمٜم٤مس ٕن واطمدًا: ُم٤ًمىم٤مً  اًمٜم٤مس يًقق أن ديٜمف ذم اًمٌّمػم ًمٚمٛمًٚمؿ

 .ديٜمٝمؿ ذم متًٙمٝمؿ ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝمؿ، ذم اًمتٗم٤موت

 هيتؿ وٓ اخلٛمس، اًمٗمرائص قمغم سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام ي٘مٜمع: ُمثالً  إٟم٤ًمن ُربَّ 

 ذم ٟمتدظمؾ ٓ ومٜمحـ ًمٕمٛمرة،وا احل٩م ُمـ يٙمثر: آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ ًمٙمٜمف واًمٜمقاومؾ، سم٤مًمًٜمـ

 احل٩م ُمـ اًمتٜمٗمؾ أم اًمّمالة ُمـ اًمتٜمٗمؾ ُيّمٚمحف ُم٤م ٟمٗمًف ُمـ يٕمٚمؿ ُمًٚمؿ يمؾ ٕن ؿم٠منف:

 ي٠مظمذ أن أظمريـ وقمغم اًمٌٞم٤من، قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ وإٟمام آظمره، إمم أم أم اًمزيم٤مة أم واًمٕمٛمرة،

 .آظمره إمم ُمع ُمع ٟمٗمًف ُمع ووٕمف ُمع يتٜم٤مؾم٥م ُم٤م ُمٜمٝمؿ يمؾ
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 هذا ٟمٜمٙمر ٓ وٟم٤مومٚم٦م، ومريْم٦م إمم اًمّمٚمقات ٘مًٞمؿًمت سم٤مًمٜم٦ًٌم: أىمقل أن وم٠من٤م

 ومٞمام أو اًمت٘مًٞمؿ، هذا ذم اًمٍميح اًمّمحٞمح احلدي٨م ضم٤مء ىمد ٕنف ٟمٜمٙمره: ٓ اًمت٘مًٞمؿ

 .قمٚمٞمف يدل

: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء رضمالً  أن صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم روى

؟ اهلل ومرض سمام أظمؼمين اهلل رؾمقل ي٤م  «وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس»: ًمف ىم٤مل قَمكمَّ

 ُم٤مذا «شمٓمقع أن إٓ: ىم٤مل همػمهـ؟ قمكمَّ  هؾ»: ىم٤مل وًمٞمٚم٦م، يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس

 قمٚمٞمف ُم٤م أنف واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف ؾمٛمع طمٞمٜمام اًم٤ًمئؾ اًمرضمؾ هذا ُمقىمػ يم٤من

 رؾمقل ي٤م واهلل»: ىم٤مل شمٓمقع ذًمؽ ؾمقى وُم٤م صٚمقات، مخس إٓ وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ومرض

 .«ن٘مصأ وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل،

 اًمٌدوي، هذا أو إقمرايب يمٝمذا اعمًٚمٛملم يمؾ اعمًٚمٛمقن، يٙمقن أن اًمٞمقم أمتٜمك أن٤م

: إذاً  اعمًتح٤ٌمت ُمـ سمٌمء ي٠متقن وٓ قمٚمٞمٝمؿ، اهلل ومرض ُم٤م قمغم ُيـح٤مومٔمقن: يٕمٜمل

 اًمّمٚمقات: اخلٛمس قمغم وم٘مط ىم٤مم اإلؾمالم أن ٟمتّمقر ٓ ٕنف وضمؾ: قمز اهلل ًمٜمٍمهؿ

 ُم٤م سمٙمؾ ىم٤مُمقا  اعمًٚمٛملم أن ومروٜم٤م ومٚمق رُم٤مت،حم هٜم٤مك وذم ومرائض هٜم٤مك ذم ٕنف

 طَمّؼ : إذاً  اعمحرُم٤مت، ُمـ قمٚمٞمٝمؿ اهلل طمرم قمام واٟمتٝمقا  ومرائض ُمـ قمٚمٞمٝمؿ اهلل ومرض

ٜم٤م ىمقل ومٞمٝمؿ وا إِنْ ﴿: َرسم  َ  شَمٜمٍُمُ يُمؿْ  اّللَّ  .[7:حمٛمد]﴾َيٜمٍُمْ

 ٓ هذا اخلٛمس، اًمّمٚمقات قمغم حي٤مومٔمقن اعمًٚمٛملم أيمثر شمرى أن سم٤مًمٙم٤مد ًمٙمـ

ه شمٙم٤مد  .شمرا

 ُأريد ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء،وًمٙمـ سملم قمٚمٞمف اعمّمٓمٚمح اًمت٘مًٞمؿ هذا ٟمٜمٙمر ٓ ومٜمحـ: اًمِم٤مهد

ومف ُمـ هذه ىمِمقر، هذه أنف آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت سمٛمثٚمام اًمٗمريْم٦م، دون سمام آؾمتٝم٤مٟم٦م  شمقا

، ظم٤مص٦م ضمداً  ُمٝمؿ وهذا آظمر، طمدي٨م هٜم٤مك ٕن إُمقر:  ذاك شم٘مّمػم ًمٞمس ًمٚمُٛمَ٘مٍم 

 ُمٜمٝم٤م، يٜم٘مص وٓ اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم يزيد أَّٓ  اهلل قم٤مهد اًمذي اًمٌدوي إقمرايب

 وم٘م٤مل سمف، وومٞم٧م إذا صحٞمح يمالم هذا أنف ًمف ُمٜمٌٝم٤مً  طم٘مف ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل واًمذي

 ٓ وىمد «صدق إن اجلٜم٦م دظمؾ صدق، إن اًمرضمؾ أومٚمح»: ٕصح٤مسمف اًمًالم قمٚمٞمف

 ٓ ىمد ؿمٞمقظم٤مً  إؾمػ وُمع سمؾ ويمٝمقًٓ، ؿم٤ٌمسم٤مً  اًمٜم٤مس ُمـ ًمٙمثػم ٟم٘مقل ومٜمحـ يّمدق،
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 .وخيٚمقن ي٘مٍمون وم٘مد َصٚمُّقا  وإن َّمٚمُّقن،يُ 

 يقم اًمٕمٌد حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمت٤مزم، احلدي٨م اؾمٛمٕمقا  

 أضمؾ ُمـ «وظمن ظم٤مب وم٘مد ٟم٘مّم٧م وإن وأنجح، أومٚمح وم٘مد مت٧م وم٢من اًمّمالة، اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .صدق إن اجلٜم٦م دظمؾ أومٚمح سم٠منف اًم٤ًمئؾ ًمذاك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؿمٝمد ذًمؽ

ون طمٞمٜمام ص٤مدىملم همػم أيمثرهؿ -إؾمػ ُمع- اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن أُم٤م   ُي١َمدُّ

 ذم اعم٘مٍميـ ُمـ أيمثرهؿ وم٘مط وًمٞمس اعم٘مٍميـ، ُمـ وم٠ميمثرهؿ اخلٛمس، اًمّمٚمقات

 قمغم ُيـح٤مومٔمقن اًمذيـ دمد سمؾ وم٘مط هذا ًمٞمس أوىم٤مهت٤م، ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم اعمح٤مومٔم٦م

ٜم٤م سمٞمٜمام ،اعمح٤مومٔم٦م هذه قمغم يٙمتٗمقن أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات هذه  ومرض وضمؾ قمز َرسمُّ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ذًمؽ وسَملمَّ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم هلؿ ىم٤مل طمٞم٨م أظمرى، حم٤مومٔم٦مً  قمٚمٞمٝمؿ

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وم٘م٤مل اًمٙمثػمة، اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم واًمًالم  اًمّمَّ

يَم٤مةَ  َوآشُمقا  ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  .[71:اًمٌ٘مرة]﴾اًمرَّ

 ذم صٚمقه٤م: يٕمٜمل اعمًٚمٛملم، مج٤مقم٦م ُمع صٚمقه٤م: يٕمٜمل يمٕملماًمرا  ُمع اريمٕمقا 

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمٜم٤ًمء يم٤مًمٜم٤ًمء، شمٙمقٟمقن سمٞمقشمٙمؿ ذم شُمَّمٚمُّقه٤م ٓ اعم٤ًمضمد،

 .«اًمٚمٞمؾ ذم اعم٤ًمضمد إمم سم٤مخلروج ًمٚمٜم٤ًمء ائذٟمقا »: طم٘مٝمـ ذم

 .«هلـ ظمػم وسمٞمقهتـ»: آظمر طمدي٨م ذم ىم٤مل

 واًمذي اًمٚمٓمٞمػ، اجلٜمس اًمٞمقم شمًٛمقه اًمذي ٜمساجل اًمٌٞم٧م؟ ذم يّمكم اًمذي ُمـ: وم٢مذاً  

 .ىمقارير هؿ وٓ ًمٓمٞمػ، ضمٜمس هق ُم٤م اًمرضم٤مل سم٤مًم٘مقارير، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمامه

 وذم اعَمْخؼَم، وذم سمؾ اعمٔمٝمر ذم وم٘مط ًمٞمس سم٤مًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل يتِمٌف أَّٓ  يٜمٌٖمل: وم٢مذاً  

ـّ  وم٤مًمٜم٤ًمء اًمٕمٛمؾ : شمٕم٤ممم ىم٤مل ًمذًمؽ هلؿ: ظمػم ومٛم٤ًمضمدهؿ اًمرضم٤مل أُم٤م هلـ، ظمػم سمٞمقشُمـٝم

 َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: -ىم٤مل طمٞمٜمام اًمٖم٤مومٚملم سمٕمض ئمـ يمام شمٙمرار، آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أي٦م ذم ًمٞمس-

الةَ  يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  .[71:اًمٌ٘مرة]﴾اًمرَّ

 اًمّمٚمقات سم٠مداء أُمر ومٞمف أي٦م ُمـ إول اًمٓمرف ذم إٟمام شمٙمرار، سمف ًمٞمس هذا

: ىم٤مل طمٞمٜمام أي٦م ُمـ وإظمػمة اًمث٤مًمث٦م اًمٗم٘مرة ذم أُم٤م «أىمٞمٛمقا »: ٘مقًمفسم أدائٝم٤م وإطم٤ًمن
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110 

ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿  وضمؾ قمز اهلل يم٠من: وهق ضمديد طمٙمؿ إٟمِم٤مء ذم [71:اًمٌ٘مرة]﴾اًمرَّ

 حمًٜملم شمٙمقٟمقن وٓ أداءه٤م، أطمًٜمقا  اًمّمالة أىمٞمٛمقا : ي٘مٞمٜم٤مً  ُمراده هق وهذا: ي٘مقل

 هذا شم١ميمد شمؽمى إطم٤مدي٨م وضم٤مءت اعم٤ًمضمد، ذم امقم٦ماجل ُمع أّديتٛمقه٤م إذا إٓ ٕدائٝم٤م

 ًمف صالة ومال ُيـِج٥م، ومل اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ اعمٕمٜمك،

 .«قمذر ُمـ إٓ

 واهلل ُمقفمػ، هق واهلل ُمِمٖمقل، واهلل أنف قمذراً  ًمف يتخذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ

 وضم٤مء ضيراً  يم٤من اًمذي اًمرضمؾ ذًمؽ ُمع ىمًٜم٤مه٤م ُم٤م إذا اعمٕم٤مذير، ُمـ آظمره إمم... واهلل

 سمٕمٞمدة، ؿم٤مؾمٕم٦م وداري شمرى، يمام ضير رضمؾ أن٤م اهلل، رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم

 جيد ٓ ذًمؽ وُمع اًمرضمؾ، هذا ذم شمتجٛمع يمٞمػ إقمذار اٟمٔمروا ي٘مقدين، ىم٤مئد زم وًمٞمس

 إؿمج٤مر ـمري٘مل وذم سمٕمٞمدة ؿم٤مؾمٕم٦م وداري ضير أن٤م: ىم٤مل قمذرًا، ًمف اًمرؾمقل

 إؿمج٤مر ـمريؼ ذم اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام اعمزوم٧م اعمٕمٌد اًمٓمريؼ ُمش وإطمج٤مر،

 ذم رظمّم٦م زم أومتجد ي٘مقدين، سمٞمدي ي٠مظمذ ي٘مقدين، ىم٤مئد زم ًمٞمس: وراسمٕم٤مً  وإطمج٤مر،

: ًمف ىم٤مل صمؿ ٟمٕمؿ،»: إُمر أول ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل اجلامقم٦م، ُمع اًمّمالة َأَدع أن

 .«وم٠مضم٥م: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًمٜمداء؟ أتًٛمع

 وإطمج٤مر، إؿمج٤مر ـمري٘مؽ وذم وًمٞمس ؿم٤مؾمٕم٦م، دارك اًمذي يراًمي أهي٤م 

 .احلْمقر قمدم ذم ًمؽ قمذر ومال إذان ؾمٛمٕم٧م إذا اعمًجد، إمم ي٘مقدك ُمـ ًمؽ وًمٞمس

 ًمٙمٜمٝمؿ ُمٌٍمون، هؿ ُُمٌٍمون؟ أم قُمٛمل أيمثرهؿ اعمًٚمٛمقن اًمٞمقم وم٤مٟمٔمروا 

ل،  ومال ذًمؽوًم ،ط اهلل رؾمقل ُٕمر وٓ اهلل ُٕمر يًتجٞمٌقن ٓ ٕهنؿ ح٤مذا؟ قُمٛم 

 .آظمره إمم وذىم٤مً  وهمرسم٤مً   وضمٜمقسم٤مً  ؿمامًٓ  أو يٛمٞمٜم٤مً  دارٟم٤م قم٘مر ذم هقمجٜم٤م ُم٤م إذا شمٕمجٌقا 

 ذم ي٘مػ اإلُم٤مم اًمّمالة أن: ظمالصتٝم٤م اًمتل اًمٜمّمٞمح٦م شمٚمؽ طمقل يمٚمٛم٦م هذه 

 ًمٙمـ واًمٞمنى، اًمٞمٛمٜمك سملم يقازن وإٟمام ي٤ًمرًا، وٓ يٛمٞمٜم٤مً  ي٘مػ وٓ اًمّمػ، ُمٜمتّمػ

 اًمٞمٛملم اًم٘مًؿ جيٕمؾ أن إُم٤م: ُمِمٙمٚمتلم سملم هق ومحٞمٜمئذٍ  ٜمؼمواعم اعمحراب سملم طمقس إذا

 قمـ ىمػ: يٕمٜمل شمّم٥م اقمٙمس: ًمف ي٘م٤مل أو وإيمثر واًمٕمٙمس قمددًا، أىمؾ اًمّمػ ُمـ

 اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م وسملم اعمحراب ذم واًمقىمقف اعمٗمًدة، دومع سملم اعمٜمؼم قمـ سمٕمٞمد ي٤ًمرك
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 قابضم هذا إجن، اًم٘مًؿ ُمـ أيمثر إجٛمـ ىمًؿ أو إجٛمـ اًمّمػ ضمٕمؾ: وهق

 .اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال

 ( 55: 59: 05/ 757/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 55: 11: 10/ 757/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 55: 15: 11/ 757/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادساجد دم بالسٕن تذكر فٖٗا لوحات تَٓٗق حْم

 اخل٤مرج، إمم اخل٤مرج يراه٤م اعم٤ًمضمد، ذم شُمَٕمٚمَّؼ اًمتل اًمٚمقائح سمٕمض :وداخٓة

 ... أدقمٞم٦م ومٛمٜمٝم٤م

 .اخل٤مرج يراه٤م قمٗمقاً  :الىٗخ

 اعمًجد ُمـ ظمرج إذا يراه٤م اعمًجد ُمـ اخل٤مرج: يٕمٜمل اخل٤مرج، إمم :وداخٓة

 [. اعمّمكم] وضمف ذم ًمٞم٧ًم

 .اعمًجد ىمٌٚم٦م ذم ًمٞم٧ًم: يٕمٜمل :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ اًم٘مٌٚم٦م ذم[ ًمٞم٧ًم] :وداخٓة

 ًمقطم٦م قمغم شُمْٙمَت٥م أطم٤مدي٨م وُمٜمٝم٤م اعمًجد، ُمـ اخل٤مرج ًمتذيمػم أدقمٞم٦م :وداخٓة

 ًمٚمتؼمع، اعمًٚمٛملم عمٜم٤مداة إقمالٟم٤مت وومٞمٝم٤م سمدقم٦م، دمٜم٥م أو سم٤مًمًٜم٦م اًمتذيمػم شمٕمٚمٞمؿ

 ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام ظمػم، إمم أُمقاهلؿ يقضمٝمقا  أو

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :الىٗخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل ٓإ إهل ٓ

 : سمٕمد أُم٤م

 أو إطم٤مدي٨م سمٕمض أو سمٕمض شمٕمٚمٞمؼ اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ رء ومٞمٝم٤م قمٜمدي وم٤معم٠ًمخ٦م

 وًمٙمـ جيقز، ومٝمذا اعمّمٚملم، شَمِْمَٖمؾ ٓ اًمتل اجلٝم٦م وذم هب٤م، اًمتذيمػم سم٤مب ُمـ أي٤مت
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 .اعمًجد ُمـ ضمزًءا اًمزُمـ ُمع شُمّمٌح ٓ أن سمنمط

صؾ ٕن أُمره٤م: واٟمتٝمك ومٌٝم٤م اًمٖمرض دتأ وم٢مذا   ؾم٤مذضم٦م هٙمذا شمٌ٘مك أن اعم٤ًمضمد ذم ٕا

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا اًمٞم٤ًمر، أو اًمٞمٛملم ضمٝم٦م ذم يم٤من وًمق طمتك اعمّمكم، يِمٖمؾ مم٤م رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس

 شمٕمٚمٞمؼ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ هدي ُمـ هق وٓ اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ 

 اًمٖم٤مي٦م قمـ اعمًٚمؿ سمف خيرج ذًمؽ ٕن اعمج٤مًمس: صدور ذم إطم٤مدي٨م وشمٕمٚمٞمؼ أي٤مت

 ًمٙمـ إطم٤مدي٨م، هبذه اهلل ًمٙمالم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وشمٌٞم٤من اًم٘مرآن، إٟمزال ُمـ

 سم٠مؾمٚمقب شمذيمػماً  ويتٓمٚم٥م قم٤مرض، أُمر هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ًمٌقؾمٝم٤م، طم٤مًم٦م ًمٙمؾ يٕمٓمك

 قمغم اًمٙمت٤مسم٤مت سمٕمض شمٕمٚمٞمؼ أو اجلدران قمغم اًمٙمت٤مسم٦م ذًمؽ وُمـ أجْم٤ًم، قم٤مرض

  آًمتزام قمدم سمنمط ُم٤مٟمٕم٤مً  ذًمؽ ُمـ أرى ومال اجلدران،

ّٓ  سمنمط يٕمٜمل دمقز هؾ  :وداخٓة  ؟ اعمًجد ُمـ ضمزءاً  أو اعمًجد، ُمـ شمٙمقن أ

 ... اخلٚمػ ذم شمٙمقن :الىٗخ

 سمٌٜم٤مء؟ ُمٌٜمٞم٦م: يٕمٜمل طمٗمر، حمٗمقرة أي٤مت اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم: يٕمٜمل  :وداخٓة

ر اًمذي هق هذا :الىٗخ  سمٕمض قمغم اعمٙمتقسم٦م وإطم٤مدي٨م أي٤مت شمٕمٚمٞمؼ ُمٜمف، ُٟمَحذ 

 ضمزًءا شُمّمٌح أّٓ  سمنمط قم٤مرض، ُٕمر جيقز هذا: ىمٚمٜم٤م اًم١ًمال، ذم ضم٤مء يمام إًمقاح،

 ص٤مرت ٕهن٤م ؾمٌؼ: ومٞمام ضمقاهب٤م قمٜمٝم٤م شم٠ًمل أن أن٧م اًمتل وم٤مًمّمقرة اعمًجد، ُمـ

 .اعمًجد ُمـ ضمزًءا

 ُمـ يمثػم ذم اإلظمقان اًمِم٤ٌمب يًٛمع ُم٤م ومٞمٙمؿ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م يمذًمؽ :وداخٓة

 .شمٕمتؼم اعمًجد ُمـ ضمزًءا هذه اإلقمالٟم٤مت ومٞمٝم٤م شمقوع ئح٦م،ٓ يْمٕمقن اعم٤ًمضمد

 اًمديـ، ذم يتٗم٘مٝمقن ٓ ٕهنؿ إؾمػ: ُمع اجلامقم٦م سمدع ُمـ هذه ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 .ٟمّمقصٝم٤م ُمـ وًمٞمس قم٘مقهلؿ، ُمـ اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم وي٠مظمذون

 ( 55: 55: 07/ 707/واًمٜمقر اهلدى) 

 بِاصل ادسجد باقي عن الٕساء ويذ فيل حْم

 طمج٤مب؟ وراء ُمـ اًمٜم٤ًمء ووع أنف ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم هؾ خ،ؿمٞم ي٤م :وداخٓة
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 .صم٧ٌم ُم٤م :الىٗخ

 ... واًمققم٤مظ إئٛم٦م هؾ ـمٞم٥م، :وداخٓة

 .ورد ُم٤م ٟم٘مقل أن: ب واًمّمقا  شم٤ًمُمح، ومٞمف يم٤من ضمقايب ًمٕمؾ أو :الىٗخ

 .ورد ُم٤م :وداخٓة

 .صح ُم٤م وًمٙمٜمف ورد ُمٕمٜم٤مه صم٧ٌم، ُم٤م ىمٚمٜم٤م إن ٕنٜم٤م :الىٗخ

 ًمققمٔمٝمـ؟ يقُم٤مً  خيّمص سم٠من سم٤مًمققمظ، شمٓم٤مًمٌٜم٤م اًمٜم٤ًمء ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :وداخٓة

 هذا؟ اًمًت٤مر ٟم٠مظمذ ومٝمؾ

 شمٓم٤مًمٌٝمـ؟ سمام وم٠من٧م سم٤مًمققمظ، اًمٜم٤ًمء ـم٤مًمٌؽ إذا: ٟم٘مقل ًمٙمـ :الىٗخ

 .سم٤محلج٤مب :وداخٓة

 ٟمٕمؿ؟ :الىٗخ

 .سم٤محلج٤مب :وداخٓة

 يًتجٌـ؟ وهؾ :الىٗخ

 .يًتجٌـ :وداخٓة

 .أفمـ ُم٤م :الىٗخ

 .باجلٚم٤ٌم احلج٤مب اًمٜم٘م٤مب، ًمٞمس احلج٤مب :وداخٓة

  هذا؟ ي٘م٤مل وعمثكم :الىٗخ

 .ذط هذا ذط، هذا :وداخٓة

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك شمْمٛمـ يمٞمػ ًمٙمـ، :الىٗخ

 ... ٟمرضمٕمٝم٤م احلج٤مب، شمٚمٌس ٓ اًمتل :وداخٓة

 .شمًتٓمٞمع ُم٤م :الىٗخ
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 ؿمٞمخٜم٤م؟ اًمنمط هذا وضمقد ُمع ًمٞمش؟ :وداخٓة

 سملم اًم٘م٤مئٛم٦م اجلدر ُمـ احلج٥م رومع إمم وٟمدقمق هذا، إمم ٟمدقمق ٟمحـ ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 .اًمرضم٤مل ُمّمغم وسملم اعمًجد ذم اًمٜم٤ًمء ُمّمغم

ض ًمق طمتك :وداخٓة  ؟... اعمتخقوقن خَتَقَّ

 ُمٕمٜم٤مه هذا ٕن قمٜمٝم٤م: شم٠ًمل أن٧م اًمتل اًمّمقرة ظمالف هذا أُم٤م وًمق، طمتك :الىٗخ

 .اًمتٕمٌػم صح إذا اًمًٚمٗمل اعمًجد هٞمئ٦م شمٖمٞمػم

 ًمٞمقما ٟمرى يمام ومٞمٝم٤م صمؿ ،وومٞمٝم٤م وومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء قمغم شُمنمف ،أن٧م ظم٤مص جمٚمس أُم٤م

 اعمُٞمن اًمقاؾمع اعمذه٥م طمدود ذم وًمق اًمنمقمل، اجلٚم٤ٌمب يتجٚمٌٌـ ٓ اًمٜم٤ًمء أيمثر

 .ضمداً  ُمت٤ًمهالت ومٝمـ ذًمؽ ُمع واًمًٜم٦م، ًمٚمٙمت٤مب اعمتٌع

 سم٤مًمغ آطمتٞم٤مط يٜمٌٖمل ًمٚمٜم٤ًمء، ظم٤مص جمٚمس سملم ٟمٗمرق أن جي٥م: اًمٙمالم ومخالص٦م

 اًمٜم٤ًمء شمٗمّمؾ اًمتل اجلُُدر أو اًمًت٤مئر شمقوع أن يٜمٌٖمل ومام اعم٤ًمضمد ذم أُم٤م آطمتٞم٤مط،

 .اًمرضم٤مل قمـ

ُمف اًمقاضم٥م احلج٤مب... يمالُمؽ يٕمٜمل أن أن٧م ومٞمؽ، ي٤ٌمرك اهلل :وداخٓة  اًمتزا

 اًمؼمداي٦م؟ اًم٤ًمشمر يْمع ومٝمؾ يٕمٔمٝمؿ، وسمده سمٞمٚمتزُمقه قمؿ ُم٤م اًمٜم٤ًمء قمٜمد

 .يًتجٌـ ٓ أهنـ فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا اًمؼمداي٦م، يْمع ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 ( 55: 77: 05/ 707/واًمٜمقر اهلدى)

 ادساجد خمالِات عذ احلديث تًٕٔت الىٗخ ون يٗحة٘

 ؾمٞمدٟم٤م اعمرؾمٚملم أذف قمغم واًمًالم واًمّمالة اًمٕم٤معملم، رب هلل احلٛمد :وداخٓة

 . اًمديـ يقم إمم سم٢مطم٤ًمن اشمٌٕمف وُمـ وصحٌف آخف وقمغم حمٛمد

 وىم٤مُمع اًمٕمٍم حمدث اًمٕمالُم٦م، اًمٕم٤ممل ؿمٞمخف جمٚمس ذم يتحدث أن عمثكم يم٤من ُم٤م

 اًمديـ ٟم٤مس حمٛمد اًمرمحـ قمٌد أيب ط اهلل رؾمقل وارث ٦م،اًمًٜم وحمٞمل اًمٌدقم٦م
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 هلذا ُمًتْمٞمٗم٤مً  أيمقن أن ىمدر وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وًمٙمـ ورقم٤مه، اهلل طمٗمٔمف إًم٤ٌمين

 .اعمًتٕم٤من وم٤مهلل اًمٙمريؿ، احلٗمؾ

 واهلل اًمديـ، هذا سمحٗمظ شمٕمٝمد ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن إظمقيت ي٤م شمٕمٚمٛمقن يمام

 قمٌد أيب: ؿمٞمخٜم٤م أُمث٤مل ديٜمٝم٤م، هل٤م حيٗمظ ُمـ إُم٦م هذه ذم يٌٕم٨م أو يرؾمؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 ؿمٞمخٜم٤م ىمٌقل ُم٤ٌمريم٦م، ؾم٤مقم٦م وإهن٤م ؾمٕمٞمد، ُم٤ًمء إٟمف واهلل ورقم٤مه، اهلل طمٗمٔمف اًمرمحـ

 اهلل ومتح سمام ؾمٞمحدصمٜم٤م أن وهق أبٜم٤مئف، ُمع اًمٚم٘م٤مء وهذا اًمدقمقة هذه اًمرمحـ قمٌد أيب

 يٙمقن أن سمنمط قح،ُمٗمت اًم١ًمال جم٤مل ؾمٞمٙمقن اهلل ؿم٤مء إن يٙمتٗمل وقمٜمدُم٤م قمٚمٞمف،

 اإلظمقة ُمـ راضمٞم٤مً  ؿمٗمقي، ؾم١مال أي قمـ جي٤مب وًمـ ورىم٦م قمغم ُمٙمتقب اًم١ًمال

 .ظمػم يمؾ اهلل وضمزايمؿ إُمر، هبذا اًمَتَ٘مٞمُّد

 . ُمِمٙمقراً  ومٚمٞمتٗمْمؾ سمِمٞمخٜم٤م ٟمرطم٥م احلل، ذم وإظمقيت ري٤مض أبق: واًمدي سم٤مؾمؿ 

 أنٗمًٜم٤م رذو ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :الىٗخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 أن وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اعمقمم ؾم٤مئالً  ُم٤ًمُمٕمٙمؿ، قمغم ؾم٠مخ٘مٞمٝم٤م اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م يدي سملم

 شمٚمؽ قمـ يمجقاب اًمًٚمٗمل، وآقمتذار ،آقمتذار ُمـ زم سمد ٓ هب٤م، وإي٤ميمؿ يٜمٗمٕمٜمل

 اهلل ومتح ُم٤م أجديٙمؿ سملم ؾمٞمتٙمٚمؿ اًمذي هذا اًمرمحـ قمٌد أب٤م ومٞمٝم٤م أـمرى اًمتل اعم٘مدُم٦م

 أن اًمًٚمٗمٞملم اًمدقم٤مة واضم٥م ُمـ أنف أرى اًمتل اًمًٚمٗمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م سمتٚمؽ وم٠مقمتذر قمٚمٞمف،

 .اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م قمـ ومْمالً  اًمًٚمٗمٞم٦م، أصم٤مر ُمـ ُيـحٞمقن ُم٤م مجٚم٦م ذم حيٞمقه٤م

 ئمٜمقن، مم٤م ظمػماً  واضمٕمٚمٜمل ي٘مقًمقن، سمام شم١ماظمذين ٓ مهللا»: اًمٙمٚمٛم٦م سمتٚمؽ لأقمٜم

 .«يٕمٚمٛمقن ٓ ُم٤م زم واهمٗمر

 شمرد ىمد اًمتل إؾمئٚم٦م شمٚمؽ يدي سملم شم٘مديٛمٝم٤م ُمـ سمد ٓ أنف أرى اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م أُم٤م

ة، ُمـ أيمثر ُمٙمررة يم٤مٟم٧م وإن اًمٙمٚمٛم٦م هذه قمكم،  ُمٝمام اًمتٙمرار ذًمؽ أن أقمت٘مد ًمٙمٜمل َُمرَّ

 اًمٕم٤ممل أص٤مب ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  ضمداً  ىمٚمٞمؾ ومٝمق شمٙمرر ُمٝمام ٟمٗمًف راراًمتٙم.. شمٙمرر
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 يٕمقد ًمٙمل يًٚمٙمقه٤م: أن ًمٚمٛمًٚمٛملم سمد ٓ اًمتل اخلٓم٦م قمـ آٟمحراف ُمـ اإلؾمالُمل

 .هذه رهمٌتٝمؿ إمم يّمٚمقا  ًمـ ذًمؽ ودون اًمٖم٤مسمر، وجمدهؿ قمزهؿ إًمٞمٝمؿ

سم٤مً  ًمإلؾمالم ومٝمٛمف يم٤من ُمٝمام ُمًٚمؿ يمؾ  صقاب ُمـ ظمٚمٞمٓم٤مً  أو ظمٓم٠ًم، أو صقا

 قمدداً  أو ُمٌٚمٖم٤مً  يٌٚمٖمقن قمددهؿ طمٞم٨م ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أن يٕمٚمؿ ُمًٚمؿ يمؾ.. وظمٓم٠م

 يم٤مًمٖمٜمؿ اًمٞمقم ومٝمؿ اًمِمديد، إؾمػ ُمع مجٞمٕم٤مً  ُمِمؽميملم شمرون ومٙمام ذًمؽ وُمع ظمٞم٤مًمٞم٤ًم،

 اعمٕمروف، اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ط ٟمٌٞمٝمؿ وصٗمٝمؿ يمام هؿ سمؾ هل٤م، راقمل ٓ اًمتل

 .«اًمًٞمؾ يمٖمث٤مء همث٤مء وًمٙمٜمٙمؿ يمثػم يقُمئذٍ  أنتؿ»: ىم٤مل اًمِم٤مهد، ُمقوع ُمٜمف َأْذيُمر وإٟمام

 إُمر اًمًٞمؾ؟ يمٖمث٤مء همث٤مء هؿ ،ط ٟمٌٞمٝمؿ أظمؼمهؿ يمام هؿ اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن ح٤مذا

ر اًمذي وقمٚمٛمل ومٝمٛمل ذم  :اصمٜملم أُمريـ إمم يٕمقد زم ىُمد 

 .سم٤مًمٕمٛمؾ يتٕمٚمؼ وأظمر سم٤مًمٕمٚمؿ، يتٕمٚمؼ أطمدمه٤م

 وقمـ اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ قمـ :اعمذيمقريـ إُمريـ ُمـ يمؾ  ٍ قمـ اعمًٚمٛمقن اٟمحرف وم٘مد

 اًمٕمٛمؾ وطم٘مٞم٘م٦م اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م ي٘مٞمٜمٞم٤مً  قمٚمامً  ٟمٕمٚمؿ أن ومٞمٜمٌٖمل اًمّم٤مًمح، اًمٕمٛمؾ

 اعمذيمقر اًمقصػ ذًمؽ ظمالف اعمًٚمٛملم ؾمتجٕمؾ اًمتل هل اعمٕمروم٦م هذه ٕن اًمّم٤مًمح:

 سم٤محلدي٨م يتٛمثٚمقن ؾمتجٕمٚمٝمؿ اعمٕمروم٦م وهذه آٟمٗم٤ًم، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ذم

 وشمرامحٝمؿ، شمقادهؿ ذم اعم١مُمٜملم ُمثؾ»: ط اًمرؾمقل ومٞمف ىم٤مل اًمذي اًمّمحٞمح أظمر

 .«واحلٛمك سم٤مًمًٝمر اجلًد ؾم٤مئر ًمف شمداقمك قمْمق ُمٜمف اؿمتٙمك إذا اًمقاطمد، اجلًد يمٛمثؾ

 اعمًٚمٛملم واىمع قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد أظمرى، ُمرة آؾمٗم٤مً  اعمثؾ هذا أن شمٕمٚمٛمقن أنتؿ

 حترك ٓ إظمرى واًمٌالد اعمًٚمٛملم سمالد سمٕمض قمغم ران ىمد اًمذل شمرون وم٢مٟمٙمؿ اًمٞمقم،

 .اعمًٚمؿ اجلًد متثؾ اًمتل إقمْم٤مء شمٚمؽ ُمـ قمْمق ذم وضمع أي دمد وٓ ؾم٤ميمٜم٤ًم، ُمٜمٝمؿ

 اًمذي اًمقسمٞمؾ اعمرض هلذا اًمٕمالج هق اًمّم٤مًمح، واًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م: وم٢مذاً 

 اًمٕمٛمؾ هق وُم٤م اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ هق ومام واًمُٗمْرىم٦م، اًمذل هذا ُمـ اعمًٚمٛملم أص٤مب

 يمؾ ٟمتٙمٚمٛمف ُم٤م سمٕمض ُمع يٚمت٘مل وىمد اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ ـقم يمثػماً  شمٙمٚمٛم٧م اًمّم٤مًمح؟

 سمٕمض ذم ٤مُمٕمٜم قمٛماًل، وإُم٤م ومٝمامً  إُم٤م يٚمت٘مقن ٓ ىمد وًمٙمٜمٝمؿ اإلؾمالُمٞم٦م، اجلامقم٤مت
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 .اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ صٗم٤مت

 سم٤مب ُمـ وهذا وسم٤مًمٓمٌع هق، إٟمام اًمٕمٚمؿ أن اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمـ

 .قملاًمنم اًمٕمٚمؿ: سم٤مًمٕمٚمؿ أن ٟمٕمٜمل إٟمام احل٤مصؾ حتّمٞمؾ

 .ط ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ُمّمدره اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ أن اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م ًمدى اعمٕمٚمقم ومٛمـ 

ٌَلم   اًمٙمالم ُمـ سمد ٓ اعمّمدريـ هذيـ طمقل   يمت٤مب ُمـ ُمٜمٝمام يمؾ ذم اًمقاوح اًم

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب اعمّمدريـ هذيـ ومٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م طمٞم٨م ُمـ ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وُمـ اهلل

 يمام ومٝمٛمف، إمم ؾمٌٞمؾ ٓ اًم٘مرآن وأن اًم٘مرآن، شمٗمن اًمًٜم٦م أن أجْم٤مً  قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمـ

 إٓ اًمٗمٝمؿ هذا حت٘مٞمؼ يٛمٙمـ ٓ.. ط ٟمٌٞمف ىمٚم٥م قمغم أنزًمف طملم وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل أراد

 يزاًمقن ٓ اًمذيـ اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م سملم قمٚمٞمٝمام ُمتٗمؼ ريمٞمزشم٤من ه٤مشم٤من اًمًٜم٦م، إمم سم٤مًمرضمقع

سم٤مً  خيتٚمٗمقن يم٤مٟمقا  وإن اإلؾمالم، دائرة ذم ُمٕمٜم٤م  .قمٜمٝم٤م داً واسمتٕم٤م اىمؽما

 ُمٕمٚمقم ًمٙمـ اًم٘مرآن، شمٗمن اًمًٜم٦م: اًمٌٞم٤من ُمـ ي٠ميت ومٞمام وآسمتٕم٤مد آىمؽماب ؾمٞمٔمٝمر

 اهلل ظم٤مـم٥م يقم ومٞمٝم٤م يٙمـ مل ُم٤م دظمٚمٝم٤م ىمد اًمًٜم٦م أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد وسمخ٤مص٦م أجْم٤مً 

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم﴿: سم٘مقًمف ط ٟمٌٞمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك َ  اًمذ  َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَم   ُٟمز 

 يمام يٌَؼ  مل واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م هق اًمذي اًمٌٞم٤من هذا [77:اًمٜمحؾ]﴾ٞمِْٝمؿْ إًِمَ 

 يقُمئٍذ، ُمٜمٝم٤م يٙمـ مل ُم٤م اًمًٜم٦م، هذه ذم دظمؾ وإٟمام واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ووم٤مشمف إمم يم٤من

 قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمًٜم٦م هذه سمٕمض ذه٥م يٙمقن وىمد: آٟمت٤ٌمه وأرضمقا  يٙمقن وىمد

 وهذا، هذا أضمؾ ُمـ قم٤مُمتٝمؿ: قمـ ومْمالً  اعمًٚمٛملم ٚمامءقم سمٕمض قمـ ذه٧ٌم ،ط اًمٜمٌل

 قمـ سمٕمْمٝم٤م ذه٥م ىمد أنف أضمؾ وُمـ ُمٜمٝم٤م، يٙمـ مل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم دظمؾ أنف أضمؾ ُمـ: أقمٜمل

 إٓ صحٞمح٤ًم، ومٝمامً  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ومٝمؿ يٛمٙمـ ٓ وهذا هذا أضمؾ ُمـ اًمٕمٚمامء، سمٕمض

 ُمـ ٞمحٝم٤مصح متحٞمص قمغم صمؿ أوًٓ، اًمًٜم٦م مجع قمغم اعمتقومرة اًمت٤مُم٦م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م

 .صم٤مٟمٞم٤مً  وٕمٞمٗمٝم٤م

 إؾمػ ُمع هذا وٕمٞمٗمٝم٤م، ُمـ صحٞمحٝم٤م ومتٞمٞمز اًمًٜم٦م مجع: وهق اًمقاضم٥م، هذا

ف ي٠مظمذ مل اًمِمديد ت اًمتل اًمٙمثػمة اًم٘مرون هذه ـمٞمٚم٦م طَم٘مَّ  شم٠مظمذ مل.. اعمًٚمٛملم قمغم َُمرَّ
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 .صم٤مٟمٞم٤مً  اًمتٛمحٞمص طمٞم٨م ُمـ صمؿ أوًٓ، اجلٛمع طمٞم٨م ُمـ ؾمقاء طم٘مٝم٤م اًمًٜم٦م

 أن اًمٕم٤مدة: ًمٌٞم٤مهن٤م شمٕمرو٧م ُم٤م ٟم٤مدراً  أنٜمل أؿمٕمر ٕنٜمل آٟمٗم٤ًم: ٤مذيمرهُت  ٟم٘مٓم٦م طمقل ُأَدْٟمِدن

 سمٕمض و٤مقم٧م ىمد أنف ًمٌٞم٤من ٟمتٕمرض أن أُم٤م ُمٜمٝم٤م، ًمٞمس ُم٤م اًمًٜم٦م ذم دظمؾ أنف ًمٌٞم٤من، ٟمتٕمرض

 اًمٕمٚمامء سمٕمض قمغم اًمْم٤مئٕم٦م اًمًٜم٦م هذه ٟمتحرى أن ٟمحـ ومٞمج٥م اًمٕمٚمامء، سمٕمض قمغم اًمًٜم٦م

ٝم٤م  .ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ُمـ صح ُم٤م ُمٜمٝم٤م اظمؽمٟم٤م اًمتل اعمجٛمققم٦م إمم ومٜمُْمٛمُّ

 ُمـ صمؿ أوًٓ، اجلٛمع طمٞم٨م ُمـ: أي اعمزدوج اًمقاضم٥م هذا أن ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وإن

 .. صم٤مٟمٞم٤مً  اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمّمحٞمح شمّمٗمٞم٦م طمٞم٨م

د أو ومرد سمف ي٘مقم أن يٛمٙمـ ٓ اًمٕمٛمؾ هذا ُمثؾ أن ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ  أو أومرا

 .اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم وُمتٗمرىملم ُمئ٤مت، أو قمنمات

 صمؿ اجلٛمع ُمٞمًقر، أُمر أنف اًمٌٕمض يتّمقره مم٤م ضمداً  اً ضمد سمٙمثػم أقمٔمؿ إُمر 

 .اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمّمحٞمح ومتٞمٞمز اًمتٛمحٞمص

 شم٤ٌمرك ىمقًمف إُم٦م، سملم قمٚمٞمٝم٤م اعمُـتَّٗمؼ اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ يم٤من ح٤م وًمٙمـ

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿: وشمٕم٤ممم ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  ىمدرة قمٜمده يم٤من عمـ يٜمٌٖمل ٓ [187:اًمٌ٘مرة]﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 ُمـ سمف ي٘مقم أن سمد ٓ يمٚمٞمٝمام، إُمريـ سملم اجلٛمع وقمغم سمؾ اًمتٛمحٞمص، أو ٛمعاجل قمغم

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿: اًم٤ٌمب هذا ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  .[187:اًمٌ٘مرة]﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 سمتٛمٞمٞمز وأقمرف ًمٚمًٜم٦م، مجٕم٤مً  أيمثر يم٤من يمٚمام اعمًٚمؿ اًمٕم٤ممل أن ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ

 وسم٤مًمت٤مزم صحٞمح٤ًم، شمٗمًػماً  اًم٘مرآن شمٗمًػم ُمـ ُمتٛمٙمٜم٤مً  يم٤من يمٚمام وٕمٞمٗمٝم٤م، ُمـ صحٞمحٝم٤م

 ًمٚمًٜم٦م اجلٛمع ُمـ طَمٔم٤ًّم ُي١ْمشَمقا  مل اًمذي أظمريـ أوئلؽ ُمـ سم٤مإلؾمالم أوم٘مف يم٤من يمٚمام

 .ُمٜمٝم٤م اًمْمٕمٞمػ ُمـ ًمٚمّمحٞمح اًمتٛمٞمٞمز وُمـ

 ،ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م قمغم واعمٗمن اهلل، يمت٤مب ُمـ اعمًت٘مك هق اًمٜم٤مومع وم٤مًمٕمٚمؿ: إذاً 

ه مم٤م ذًمؽ طمقًمف، ُٟمَدْٟمِدن اًمذي اًمتٛمحٞمص وهبذا  إن قمٜمف ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ ُم٤م أؿمٌف ٟمرا

 اًمٕمٚمؿ ـمالب قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمامء، ُمـ يمثػم أومٙم٤مر ُمـ اًمٞمقم و٤مئٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه

 .واًمتّمٜمٞمػ سم٤مًمت٠مخٞمػ أو سم٤مإلومت٤مء اسمتٚمقا  اًمذيـ
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 جي٥م أنف واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب اعمًت٘مٞمؿ اخلط هذا قمغم ُمٕمٜم٤م يم٤من ُمـ يمؾ ٟمٜمّمح ًمذًمؽ

 يمٛمٞم٦م أيمؼم مجع قمغم اًمِمديد احلرص ُمع اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦مو سم٤مًمًٜم٦م، اًم٘مرآن شمٗمًػم

 أوؾمع ذم صحٞمح٤ًم، شمٗمًػماً  اًم٘مرآن شمٗمًػم ُمـ ًمٞمتٛمٙمـ اًمّمحٞمح٦م: اًمًٜم٦م ُمـ ممٙمٜم٦م

 .ُمٜمٝم٤م يتٛمٙمـ دائرة

 اًمٙمت٤مب ُمـ ُمًت٘مًك  يم٤من ُم٤م أنف مجٚم٦ًم، ُمٕمٚمقم اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ! اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ هق هذا

هي٤م ٥مجي اًمًٜم٦م أن: ُمٕمٚمقم ًمٞمس إؾمػ ُمع ًمٙمـ واًمًٜم٦م،  ُمٕمٚمقم وومٙمراً، قمٛمالً  شَمـَحر 

 هذا واًمتٕمديؾ، اجلرح وقمٚمؿ ُمثالً  احلدي٨م ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ يدرؾمقن اًمذيـ اًمٕمٚمامء قمٜمد

ٌ ؼ همػم إؾمػ ُمع ًمٙمٜمف ٟمٔمري٤ًم، ُمٕمروف أُمر  ُمٕمنم ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ًمذًمؽ قمٛمٚمٞم٤ًم، ُُمَٓم

 !سم٤مًمتّمٗمٞم٦م قمٜمف ُٟمَٙمٜم ل اًمذي هذا طمقل وأبداً  دائامً  يدٟمدن أن اًمٕمٚمؿ ـمالب

 أو اجلٚم٤ًمت ُمـ يمثػم ذم قمٜمٝم٤م ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ اًمتل اًمتّمٗمٞم٦م أن قمرومٜم٤م دوم٘م

: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يقم يٙمـ مل مم٤م ومٞمف، دظمؾ  مم٤م اإلؾمالم شمّمٗمٞم٦م: اعمح٤مضات

 اإِلؾْمالمَ  ًَمُٙمؿُ  َوَرِوٞم٧ُم  ٟمِْٕمَٛمتِل قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوَأمْتَْٛم٧ُم  ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ﴿

 ُمٕمروم٦م طمٞم٨م ُمـ.. إصؾ طمٞم٨م ُمـ جمٛمؾ يمالم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اهذ [1:اح٤مئدة]﴾ِديٜم٤ًم

 .هق ُم٤م اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ

 صحٞمح٤مً  وم٘مٝم٤مً  يتٓمٚم٥م ٕنف ضمدا: ضمداً  واؾمع قمٛمٚمٝم٤م دائرة هذه اًمتّمٗمٞم٦م، أُم٤م 

 إٓ ُمٜمف يتٛمٙمـ ٓ وهذا اًمّمحٞمح٦م، ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ ُمًت٘مًك 

د  هق ُم٤م قمرومتؿ وم٘مد ُأيمرر، وٓ اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ ُمـ طمٔم٤مً  ُأوشمقا  ممـ ضمدًا، ىمٚمٞمٚمقن أومرا

 .اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ

 ي٘مقم أن يًتٓمٞمع اًمذي هق اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ هبذا قمٚمؿٍ  وقمغم أُمٍر، قمغم يم٤من ومٛمـ

 مم٤م وإومٙم٤مر اًمٕم٘م٤مئد شمّمٗمٞم٦م: شمٕمٜمل اًمتّمٗمٞم٦م هذه ٕن ومٞمف: دظمؾ مم٤م اإلؾمالم سمتّمٗمٞم٦م

 صٚم٦م ًمف ًمٞمس مم٤م واًمٕم٘م٤مئد إومٙم٤مر شمّمٗمٞم٦م.. شم٘مدُمٝمؿ ُمـ سمٕمض قمـ اخلٚمػ شمقارصمٝم٤م

 .واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب.. سم٤مإلؾمالم

 يم٤مٟم٧م وإن اًمتل وآضمتٝم٤مدات أراء ُمـ اًمٗم٘مف يمت٥م شمّمٗمٞم٦م: شمٕمٜمل اًمتّمٗمٞم٦م هذه 

 ومٗمٞمٝم٤م أراء، شمٚمؽ قمغم ُم٠مضمقريـ ويم٤مٟمقا  وإئٛم٦م، اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ صدرت ىمد
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 سمد ٓ وًمٙمـ ُم٠مضمقريـ، يم٤مٟمقا  وإن ومٝمؿ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب خي٤مًمػ مم٤م اًمٙمثػم اًمٌمء

 شمٚمؽ ُمـ سم٤مضمتٝم٤مداهتؿ، وًمق واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ظم٤مًمٗم٧م اًمتل آرائٝمؿ متٞمٞمز ُمـ اًمٕمٚمؿ ٕهؾ

ٌَٜمَّك طمتك واًمًٜم٦م، ًمٚمٙمت٤مب اعمٓم٤مسم٘م٦م أراء  .ُُمّمٗمك إؾمالُم٤مً  اعمًٚمٛمقن َيَت

 :اهلل ؿم٤مء إن ىمّمػمة شمٙمقن ًمٕمٚمٝم٤م وىمٗم٦م، ُمـ زم سمد ٓ وهٜم٤م

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىم٤مل طمٞمٜمام  ٤م اّللَّ ًً  ٟمدري [187:اًمٌ٘مرة]﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م َّٓ إِ  َٟمْٗم

 قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م سمٌٞم٤مٟمف ىم٤مم ُم٤م قمغم اإلؾمالم هذا ًمٕم٤ٌمده ذع طمٞمٜمام وضمؾ قمز اهلل أن ي٘مٞمٜم٤مً 

 سمآراء اإلؾمالم هذا وؾمع وم٢مذا ـم٤مىمتٝمؿ، طمدود ذم يمٚمٗمٝمؿ إٟمام واًمًالم، اًمّمالة

 اًم٘م٤مقمدة هذه ًمٞم٧ًم ىم٤مقمدة ذم اٟمحراف سم٥ًٌم ُأخح٘م٧م إو٤مومٞم٦م، سمٌدع أو اضمتٝم٤مدي٦م

 اًمت٘مًٞمؿ هذا سم٤مؾمؿ أىم٤ًمم، مخ٦ًم إمم شمٜم٘مًؿ اًمٌدقم٦م إن: ُمثالً  سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل ُمٞم٦مإؾمال

 اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ُمٜمف سمد ٓ اًمذي آضمتٝم٤مد وسمذًمؽ ُمٜمف، ًمٞمس ُم٤م اإلؾمالم ذم أدظمٚمقا 

 هذا ًمٞمس يمثػمة، أو ىمٚمٞمٚم٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ظم٤مًمٗم٧م آراء ُمٜمٝمؿ وىمٕم٧م ىمد وآضمتٝم٤مد،

 .أن اًمٌح٨م هق

 وسم٤مؾمؿ وؾمٞمئ٦م، طمًٜم٦م سمدع وضمقد سم٤مؾمؿ أوٞمٗم٧م لاًمت اًمٌدع شمٚمؽ جمٛمقع ومٛمـ

 اإلؾمالم هذا ومّم٤مر اإلؾمالم، دائرة اشمًَّٕم٧م ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمٗم٦م آضمتٝم٤مدي٦م أراء شمٚمؽ

 قمٝمد ذم سمف يمٚمػ اًمذي ٕن سمف: يٜمٝمض أن اًمٜم٤مس أقمٌد يًتٓمٞمع ٓ واؾمٕم٦م، سمّمقرة

 ُمـ ٘م٦مسمٓمري سمٕمد ومٞمام اإلؾمالم هبذا أخحؼ ومام يًتٓم٤مع، اًمذي هق اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل

 اًمزي٤مدات هذه مم٤م ؿمٞمئ٤مً  أظمذ يمٚمام اعمًٚمؿ ُمـ ؾمٞم٘مع ومٝمٜم٤م آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝمام اعمِم٤مر اًمٓمري٘متلم

 ظمٓمػمة أمهٞم٦م شمٔمٝمر ًمذًمؽ اًمّمحٞمح: اإلؾمالم ُمـ: أي قمٚمٞمف، زيد هق ُم٤م ُمـ ٟم٘مص

 .ومٞمف ًمٞمس مم٤م اإلؾمالم شمّمٗمٞم٦م ضورة ُمـ ضمدًا، ضمداً 

 أو أراء شمٚمؽ ُمـ ٗم٘مفاًم سمتّمٗمٞم٦م صمٜمٞم٧م صمؿ وإومٙم٤مر، اًمٕم٘م٤مئد شمّمٗمٞم٦م: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م

 إطم٤مدي٨م ُمـ إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌؼ وهذا أداريمؿ؟ وُم٤م إطم٤مدي٨م شمّمٗمٞم٦م صمؿ اًمٌدع،

 ٓ سمرأي ضمداً  واؾمع سم٤مب اعمًٚمٛملم قمغم ومتح ىمد وأنف ؾمٞمام وٓ واعمقوققم٦م، اًمْمٕمٞمٗم٦م

 واعمح٤مومٔم٦م اإلسم٘م٤مء: اًمرأي هذا ٟمتٞمج٦م يم٤من اًمٕمٚمامء، سمٕمض ىم٤مًمف سمرأي.. سم٘م٤مقمدة أىمقل

 قمغم إسم٘م٤مؤه٤م سمؾ وٕمٗمٝم٤م ُمٕمرووم٦مٌ  وهل اعمح٤مومٔم٦م يم٤مٟم٧م ًمٞم٧م اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م قمغم
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 .وٕمٗمٝم٤م اعمًٚمٛملم مج٤مهػم يٕمرف أن دون قمٚمٞمف هل ُم٤م

 هل، يمام اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م إسم٘م٤مء قمغم يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل محٚم٧م اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ 

 وأن٤م قمٛمٚمٞم٦م، يمٜمتٞمج٦م هذا إقمامل، ومْم٤مئؾ ذم سمف يٕمٛمؾ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م: سم٤مؾمؿ

ٟمٜم٤م سمٕمض ُمع وضمؾ قمز اهلل سمٗمْمؾ  اًمٕم٤ممل إن: أي احل٘مٞم٘م٦م هبذه اًمٜم٤مس أقمرف ُمـ إظمقا

 يٕمٛمٚمقن اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م ُمـ ضمداً  واؾمع سمحر ظمْمؿ ذم يٕمٞمش اًمٞمقم اإلؾمالُمل

 .إقمامل ومْم٤مئؾ ذم سمف يٕمٛمؾ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م: اًم٘م٤مقمدة سمتٚمؽ أجَّدوهؿ وىمد هب٤م

 قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ قم٤ممل وُمـ ضمدًا، ىمري٤ٌمً  قمٚمٞمف وىمٗم٧م ٕين ُمثاًل: ًمٙمؿ أضب أن٤م

: اعمذيمقرة اًم٘م٤مقمدة هذه ذم اًم٘مقل حيرر أن ىمٌؾ ذًمؽ ىم٤مل أنف زم يٌدو وًمٙمٜمف احلدي٨م،

 .إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م ذم يٕمٛمؾ

 ُمـ وشمٕمجٌقا  اؾمٛمٕمقا .. وشمٕمجٌقا  واؾمٛمٕمقا  طمدي٨م اًمرؾم٤مئؾ سمٕمض ذم يب  َُمرّ  

 :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم

 أذت اًمذي اًمٕم٤ممل صمؿ رؾم٤مًمت٤من، ومٞمف ٗم٧مُأخ   احلدي٨م هذا أن يمٞمػ: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م 

 إقمامل، ومْم٤مئؾ ذم سمف يٕمٛمؾ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن: سم٤مؾمؿ احلدي٨م هذا ؾَمٚمَّؽ آٟمٗم٤مً  إًمٞمف

 ٟمٌٞم٤مً  أج٘مظ وم٢مٟمف اًمؼمهمقث، شمًٌقا  ٓ اًمؼمهمقث شمًٌقا  ٓ» اًمْمٕمٞمػ؟ احلدي٨م هق ُم٤م

 :دي٨ماحل هذا ذم رؾم٤مًمت٤من ُأخ ٗم٧م «اًمٗمجر أو اًمّمٌح ًمّمالة»: رواي٦م وذم «ًمٚمّمالة

ع إؾمػ ُمع أنف ُمٕمروف ُم١مًمٗمٝم٤م: إطمدامه٤م ش ضَمـامَّ ش وَمت٤َّمش، همػم ىَمامَّ ع ىَمامَّ  ٓ ضَمـامَّ

ؼ، ٓ ُيَٗمت ش  ًمٜم٤م ًمٞمس ومالن، قمـ ومالن روى ومالن، قمـ ومالن روى: مهف وإٟمام ُيـَح٘م 

 .ُمٕمف يمالم

٥م اًمذي أظمر اًمٕم٤ممل ُمع أن اًمٙمالم ًمٙمـ   ذم اعم١مُمٜملم أُمػم يم٤من أنف سمحٍؼ، ُيَٚم٘مَّ

 ذم ٕنٜمل اهلل: ؿم٤مء ُم٤م إمم صم٤مسمت٤مً  ًمف طَمٌؼ  اإلُم٤مرة هذه شمزال وٓ زُم٤مٟمف، ذم احلدي٨م

 - ىم٤مل صحٞمح؟ قمٚمٛمل   سمح٨م سمٕمد ىم٤مل ُم٤مذا ُمثٞماًل، ًمف قمٚمٛم٧م ُم٤م سمحثل وذم اقمت٘م٤مدي

 ًمٙمـ ،[وٕمٞمػ] اًمؼمهمقث طمدي٨م احلدي٨م هذا أن: اًم٘مقل وظمالص٦م: - يمالُمف ُمٕمٜمك

 صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م هٜم٤مك! اهلل ؾمٌح٤من إقمامل، ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يٕمٛمؾ
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 سم٤مًمٜم٘مد صم٧ٌم أنف دام ُم٤م اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م هذا ُمثؾ قمـ شمٖمٜمٞمٜم٤م اًمٕمٚمؿ يمت٥م ذم وُمٌثقصم٦م

 أجـ إقمامل، ومْم٤مئؾ ذم سمف يٕمٛمؾ ًمٙمٜمف: ٟم٘مقل ومٚمامذا يّمح، ٓ أنف اًمّمحٞمح اًمٕمٚمٛمل

 هٜم٤م؟ اًمٗمْمٞمٚم٦م

ب أن جي٥م اعمًٚمؿ أن اًمٗمْمٞمٚم٦م: ًمٙمؿ أىمقل أن٤م   ُمـ ظمٚمً٘م٤م ي٥ًم وأٓ ًمٗمٔمف هُيَذ 

 ضم٤مءت وىمد ُمٙمٚمػ، همػم طمٞمقان.. ُمٙمٚمػ همػم اخلٚمؼ هذا يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اهلل ظمٚمؼ

 أظمرى وأطم٤مدي٨م قم٤مُم٦م، سمّمقرة اًمٚمٕمـ قمـ اعمًٚمؿ شمٜمٝمك وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م

 وم٢مٟمف اًمديؽ شمًٌقا  ٓ»: ط اًمٜمٌل ىمقل يٕمٚمؿ ومٙمٚمٙمؿ سم٠مقمٞم٤مهن٤م، أؿمٞم٤مء ًمٕمـ قمـ شمٜمٝمك

 .ُمٕمرووم٦م طم٘مٞم٘م٦م هذه «ًمٚمّمالة يقىمظ

 سمٕم٤ٌمرات ضم٤مء صمؿ ذًمؽ، وٟمحق اًمدواب ًمٕمـ قمـ وهنك اًمديؽ ؾم٥م قمـ هنك :إذاً  

 سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اًمٚمٕمـ ُمـ رء ذم ي٘مع أن قمـ اعمًٚمؿ إلسمٕم٤مد قم٤مُم٦م:

ت ؿمٞمئ٤مً  ًمٕمـ ُمـ»: إطم٤مدي٨م  .«ًمٚمٕمٜم٦م ُمًتحؼ اعمٚمٕمقن يٙمقن أن إٓ قمٚمٞمف، اًمٚمٕمٜم٦م ارشمدَّ

 ًمٞمس أنف آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ىمٚم٧م يمام خ٤مص٦موسم اًمؼمهمقث، طمدي٨م قمـ يٖمٜمٞمٜم٤م ُم٤م هذا ذم: إذاً  

 َُم٤م﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم سمح٘مٝمؿ ىم٤مل يمام وضمؾ قمز اهلل أن ؿمؽ وٓ طمٞمقان، هق ُمٙمٚمٗم٤مً 

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى مْحَ ـْ  اًمرَّ  .سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م هق إٟمام قمٌث٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ومام [1:اعمٚمؽ]﴾شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 أنف: سم٤مؾمؿ ٙمٝم٤موٟمًٚمّ  اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م هذه قمغم ٟمح٤مومظ أن يٜمٌٖمل ُم٤م: وم٢مذاً 

 .إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يٕمٛمؾ

 اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م ُمـ اًمًٜم٦م شمّمٗمٞم٦م: اًمتّمٗمٞم٦م ىم٤مقمدة شمِمٛمؾ ُم٤م مجٚم٦م ُمـ: إذاً 

 .اعمقوققم٦م إطم٤مدي٨م قمـ ومْمالً 

ٟمٜم٤م ي٤م اًمٞمقم إمم  اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألطم٤مدي٨م ضم٤مُمٕم٤مً  يمت٤مسم٤مً .. ضم٤مُمٕم٤مً  يمت٤مسم٤مً  دمدون ٓ إظمقا

 شُمـخدم مل اًمًٜم٦م سم٠من شم٘متٜمٕمقا  أن يٙمٗمٞمٙمؿ إًمٞمٙمؿ، ىَمّدُمفأُ  اًمذي اعمث٤مل هذا واعمقوققم٦م،

 !سمٕمد ختدم مل.. سمٕمد

 وم٘مد اعمقوققم٦م، اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م شمٕم٤مًم٩م اًمتل اًمٙمت٥م ُمـ يمت٤مب أيَّ  ظمذوا 

 .إٓ وًمٞمس اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ: يٕمٜمل أخٗملم إمم قمدد أيمؼم يّمؾ
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 ؾمٌٕم٦م ٟمحق ديقمٜم شمقومر ىمد اًمٞمقم إمم أنٜمل قمكم ريب ومْمؾ ُمـ وهذا ؿمخّمٞم٤ًم، وأن٤م

 شمت٤مسمٕمقا  اعمًٚمٛملم قمٚمامء أن ًمق ومتّمّقروا واعمقوققم٦م، اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ آٓف

 اًمٕم٤ممل ًمقضمدشمؿ واعمقوققم٦م: اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ اًمًٜم٦م شمّمٗمٞم٦م ىمٞم٤مم سمقاضم٥م

ُم٧م ىمد اًمًٜم٦م ٕن ح٤مذا؟ وُمقوققم٦م، وٕمٞمٗم٦م سم٠مطم٤مدي٨م يٕمٛمؾ ٓ اًمٞمقم اإلؾمالُمل  ىُمد 

٤مة إًمٞمٝمؿ  .واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م قمـ ُُمَّمٗمَّ

 .زورا أو ظمٓم٠مً  ط اًمٜمٌل إمم ٟم٧ًٌم اًمتل إطم٤مدي٨م هذه شمِمٛمؾ اًمتّمٗمٞم٦م: إذاً 

 آٟمحراوم٤مت ُمـ يمثػم ُمـ واًمًٚمقك اًمرىم٤مئؼ يمت٥م شمّمٗمٞم٦م شمِمٛمؾ اًمتّمٗمٞم٦م وأجْم٤مً 

 .اًم٤ًمُمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م إظمالق: وسم٤مؾمؿ اًمزهد،: سم٤مؾمؿ

ل قم٤ممل هب٤م ي٘مؿ مل قمٚمٛم٧م ومٞمام وطمده٤م اًمٜم٘مٓم٦م هذه   ُمـ هذا وم٘مط، اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه ُيَّمٗم 

ك أن اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ  اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م شمِمٛمٚمٝم٤م اًمتل اجلقاٟم٥م هذه يمؾ ُمـ اًمًٜم٦م شُمَّمٗمَّ

 .ُمٜمٝم٤م يمثػم قمـ وشمٖمٜمٞمٜم٤م

 يمٌػمة ُمِمٙمٚم٦م ومٝمذه اًمّم٤مًمح، واًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ ىمٚمٜم٤م: اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ أُم٤م

 أقمامهلؿ فم٤مهر ذم: أي قمٛمالً  قمٛماًل، اًمّم٤محللم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػماً  ٕن ضمدًا: ويمٌػمة

 ىم٤مل أظمرة، صمقاب سم٠مقمامهلؿ يٌتٖمقن ٓ أهنؿ ُمـ ىمٚمقهبؿ ذم وىمر سمام أقمامهلؿ يٗمًدون

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسم فِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  َرسم فِ  سمِِٕم

 :اصمٜم٤من ـم٤منذ ومٞمف يِمؽمط أن سمد ٓ اًمٕمٛمؾ أن: هذا ُمٕمٜمك [115:اًمٙمٝمػ]﴾َأطَمًدا

 ُمـ سمٌمء وًمق اًمٌح٨م ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م وهذا اًمًٜم٦م، قمغم يٙمقن أن: إول اًمنمط

 .اإلضمٜم٤مب

 ـمقيؾ سمح٨م وهذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٤مً  يٙمقن أن: اًمث٤مين واًمنمط

 ُمث٤مل قمغم أن وم٠مىمتٍم ـمقياًل، اًمقىم٧م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أظمذت أنٜمل وأرى ضمدًا، وـمقيؾ

 ومٞمف أصح٤مسمف اٟمحرف أنف يِمٛمؾ اًمقاطمد اعمثؾ وهذا ؾمالُمل،اإل اًمٕم٤ممل سمف اسْمُتكِم  مم٤م واطمد

 ًمقضمف ظم٤مًمّم٤مً  يٙمقن وأن اًمًٜم٦م، وضمف قمغم يٙمقن أن: أي سمنمـمٞمف اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ قمـ

 اعمث٤مل؟ هذا هق ُم٤م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل
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 اعم٤ًمضمد ومٞمف اٟمتنمت ىمد هذا سمٚمدٟم٤م وُمٜمٝم٤م اًمٌالد، ُمـ يمثػم ذم أن دمدون 

 .هل٤م اًم٤ٌمٟملم يمٛم٤ٌمه٤مة وًمٞمس إظمرى، اًمٌالد ُمـ ثػماً يم هب٤م ٟم٤ٌمهل يمثرةً  هلل واحلٛمد

ٌْٜمَك، اًمتل اعم٤ًمضمد هذه ُمـ اًمٙمثرة هذه ًمٙمـ   اًمٕمٛمؾ ذـم٤م ومٞمٝم٤م شَمَقومَّر هؾ شُم

 وشمٕم٤ممم؟ شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٤مً  يٙمقن وأن اًمًٜم٦م، قمغم يٙمقن أن: اًمّم٤مًمح

 :أظمر ًمنمطا وٓ إول اًمنمط ٓ ومٞمٝم٤م يتقومر مل اعم٤ًمضمد هذه أيمثر: -آؾمٗم٤مً – أىمقل 

 اخلٚمٞمٗم٦م مجٕمٝم٤م اًمتل اًمًٜم٦م هذه اًمًٜم٦م، قمغم سمٜم٤مؤه يٙمقن وم٠من: إول اًمنمط أُم٤م

ٌَٜم٤َّمء ىم٤مل طمٞمٜمام قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اًمراؿمد
 سمٌٜم٤مء يُمٚم ػ اًمذي ًمٚمِ

 واًمَ٘مر، احلَر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: ًمف ىم٤مل اًمٜمٌقي، اعمًجد إمم قمٛمر أو٤مومٝم٤م اًمتل اًمزي٤مدة

ر وٓ ر وٓ شُمـَحٛم   .«شُمَّمٗم 

 :ؾمٚمٌل آظمر أُمر وإمم إجي٤ميب أُمر إمم أؿم٤مر ومٝمق 

 ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: ىمقًمف ومذًمؽ اعم٤ًمضمد، سُمٜمٞم٧م أضمٚمف ُمـ اًمذي اإلجي٤ميب إُمر أُم٤م 

 هذه يدظمٚمقن ًمٚمذيـ اًمٜمٗمًٞم٦م اًمراطم٦م حت٘مٞمؼ إٓ هب٤م ُيْ٘مَّمد ٓ اعم٤ًمضمد ومٌٜم٤مء «واًم٘مر احلر

 .واًم٘مر احلر ُمـ اعم٤ًمضمد هذه ؿ،حتٗمٔمٝم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل ومٞمٝم٤م يّمٚمقن اعم٤ًمضمد

 اًمتل اًمزظمروم٦م هذه زظمرومتٝم٤م، اعم٘مّمقد ًمٞمس اعم٤ًمضمد، سمٜم٤مء ُمـ اعم٘مّمقد هق هذا 

ر وٓ: اًم٤ًمسم٘م٦م سمٙمٚمٛمتف اًمٗم٤مروق قمٛمر إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر ر، وٓ شُمـَحٛم   قمٛمر أظمذ أجـ ُمـ شُمَّمٗم 

 ٞمدسمتِمٞم ُأُمرت ُم٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ُمـ شمٕمرومقهن٤م أطم٤مدي٨م هٜم٤مك هذا؟

 :اصمٜملم سمٛمٕمٜمٞملم وُمن   هٜم٤م اًمتِمٞمٞمد «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُمرت ُم٤م».. «اعم٤ًمضمد

 وٓ ًمٚمامل، إو٤مقم٦م هذا يم٤مًم٘مّمقر، سمٜمٞم٤مهن٤م رومع ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م هق: إول اعمٕمٜمك

ؼ  «واًم٘مر احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: قمٛمر سمف سح مم٤م ُمـ اعم٘مّمقد ُيـَح٘م 

 اهلل رؾمقل قمـ قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد رواه ح٤م احلدي٨م وهذا 

  «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد أُمرت ُم٤م»: ىم٤مل

 هبذا ،ط اًمرؾمقل قمـ ُمٜمف شَمَٚمّ٘مٞم٤مً  وإُم٤م ُمٜمف، صحٞمح٤مً  واضمتٝم٤مًدا  اىمت٤ٌمؾم٤مً  إُم٤م: ىم٤مل

 ُم٤م»: ط اهلل رؾمقل قمـ روى أن سمٕمد ىم٤مل طمٞم٨م اًمٜمص، هذا ُمـ سم٘مري٥م أو اًمٜمص
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 «واًمٜمّم٤مرى داًمٞمٝمق زظمروم٧م يمام ًمُتَزظْمِروُمٜمَّٝم٤م: ىم٤مل اعم٤ًمضمد، سمتِمٞمٞمد أُمرت

 ذم اًمِمديد إؾمػ ُمع ًمٙمٜمٝم٤م ضمدًا، وسمٕمٞمد سمٕمٞمد زُمـ ُمـ حت٘م٘م٧م ىمد ٟمٌقءة وهذه 

 وم٘مد اعمًٚمٛملم، ُمـ يمثػم وىَمٚمَّدهؿ دٟمٞم٤مهؿ، سمزظمروم٦م اًمٙمٗم٤مر ومٞمف شَمَٗمٜمَـّ اًمذي اًمزُمـ هذا

 إمم سمح٤مضم٦م وًم٧ًم شمِم٤مهدون، أنتؿ يمام اعم٤ًمضمد، زظمروم٦م ذم ًمف طمدود ٓ شمٗمٜمٜم٤مً  شمٗمٜمٜمقا 

 .إُمثٚم٦م ضب

 اسمـ طمدي٨م ط اًمرؾمقل ومٞمف ىم٤مل اًمذي اًمٜمٌقي اعمًجد أن سم٤مًمٙمؿ ُم٤م ٙمـوًم 

 ًمٚمٞمٝمقد شم٘مٚمٞمداً  يمٞمػ؟ ُيَِمٞمَّد أن هق «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد أُمرت ُم٤م»: هذا قم٤ٌمس

 «واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ًمُتَزظْمِروُمٜمَّٝم٤م»:قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل يمام واًمٜمّم٤مرى،

 قمٜمٝم٤م، شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد

 شمٕمٚمٛمقن يمام ط اًمٜمٌل أزواج ُمـ ومه٤م قمٜمٝمام، شمٕم٤ممم اهلل ريض طمٌٞم٦ٌم وأم ؾمٚمٛم٦م أم أن

 ُمـ»: اًمِم٤مهد هٜم٤م «وذيمرشم٤م» احلٌِم٦م ذم رأت٤مه٤م يمٜمٞم٦ًمً  ذيمرشم٤م احلٌِم٦م، ُمـ رضمٕمت٤م ح٤م

ـٍ  ٟمٜم٤م ي٤م شم٠مُمٚمقا  واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل «ومٞمٝم٤م وشمّم٤موير طمً  هذه أن يمٞمػ إظمقا

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من ًمق يمام ًمٚمٙم٤مومريـ، ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمداً  اعمًٚمٛملم، ُمـ ؼشمٓمٌ اًمٞمقم إظم٤ٌمر

 ُمـ ومذيمرشم٤م» اؾمتج٤مسمقا، وٓ ومٕمٚمقا  ُم٤م سمذًمؽ أُمرهؿ ًمق سمؾ سمذًمؽ، أُمرهؿ اًمًالم

ـٍ   ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل «ومٞمٝم٤م وشمّم٤موير طمً

را ُمًجداً  ىمؼمه قمغم سمٜمق اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ر أوئلؽ ٤موير،اًمتّم شمٚمؽ ومٞمف وَصقَّ  اخلَْٚمِؼ  ذا

 .«اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد

ث ومٝمذه اًمزظم٤مرف أُم٤مم.. اعمًٚمٛمقن أن  سمٕمض وهٜم٤مك طمرج، وٓ ي٘م٤مل يمام طَمد 

 اًمرؾمقل يم٤من ًمق يمام هذا! ومٞمٝم٤م يدومٜمقا  أن أوصقا  وىمد قمٚمٞمٝم٤م، اعمٜمٗم٘مقن يٌٜمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد

 أظمرى، طم٤مدي٨مأ وذم آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام إٟمف سمؾ سمذًمؽ أُمر

: أظمر قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذًمؽ وُمـ اًم٘مٌقر، قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ُمـ اًمتحذير أؿمد طمذر

 .«ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م»

 ًمٚمٛم٤ًمضمد اعمتخذيـ ًمٕمـ طمقل شُمَدْٟمِدن يمٚمٝم٤م أطم٤مدي٨م، قمنمة ُمـ أيمثر وهٜم٤مك 

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م ُم٦م،إ هبذه يتٕمٚمؼ إىمؾ قمغم ُمٜمٝم٤م وطمدي٨م اًم٘مٌقر، قمغم
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ر قمغم إٓ اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: واًمًالم  أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر يتخذون اًمذيـ وقمغم اخلٚمؼ، ذا

 .اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ه١مٓء قمغم «ُم٤ًمضمد

ٌَنم   اًمتل يمثرهت٤م ُمع اًمٞمقم اعم٤ًمضمد ومٌٜم٤مء: ًمذًمؽ  ُمـ وًمٙمـ ضم٤مٟم٥م، ُمـ سمخػم شُم

 أن ُمـ سمد ٓ اًمٚمذان اًمنمـم٤من ومٞمٝم٤م يتقومر مل ٕنف إـمالىم٤ًم: سمخػم شمٌنم ٓ يمٞمٗمٞمتٝم٤م طمٞم٨م

 .اًمًٜم٦م قمغم يٙمقن أن: إول اًمّم٤مًمح، اًمٕمٛمؾ ذم يتح٘م٘م٤م

 هذا ذم وضمؾ قمز اهلل وضمف سم٤مٟمقه٤م ىمّمد هؾ صمؿ اًمًٜم٦م، قمغم ًمٞم٧ًم اعم٤ًمضمد ومٝمذه 

 .صدورهؿ ذم سمام أقمٚمؿ اهلل: ٟم٘مقل ٟمحـ هذا اًمٌٜمٞم٤من،

ئر، يتقمم واهلل سم٤مًمٔم٤مهر ٟمحٙمؿ أن ًمٜم٤م ضم٤مز إذا ًمٙمـ   اًمذيـ ه١مٓء إن: ٟم٘مقل اًمنا

 أقمٚمؿ، واهلل يٌدو اعماليلم ٟم٘مؾ مل إن إًمقف، قمٚمٞمٝم٤م ويٜمٗم٘مقن اعم٤ًمضمد هذه يٌٜمقن

 ُُمـْخٚمِّملم، همػم يم٤مٟمقا  أهنؿ أقمٚمؿ واهلل يٌدو: أىمقل ُم٤م أقمٜمل ٕين -ُمتحٗمٔم٤مً – أىمقل

 أتحٗمظ؟ ح٤مذا

 يٌٜمقن اًمذيـ هل١مٓء إٟمّم٤موم٤مً  هذا وأىمقل وارد، آطمتامل وهذا اطمتامًٓ  أوع ٕين 

،  .ُم٤مشمقا  ُم٤م أطمٞم٤مء يزاًمقن وٓ يزاًمقن ٓ اًمذيـ وهل١مٓء وُم٤مشمقا

ـمٝمؿ ًمٙمـ خمٚمّملم، يٙمقٟمقا  أن ممٙمـ: أىمقل  مل اًمذيـ اًمًقء قمٚمامء سمٕمض َورَّ

 أُمره وىمد ًمرسمف ىم٤مل طمٞمٜمام إسمٚمٞمس، سم٘مٞم٤مس أؿمٌف سم٘مٞم٤مؾم٤مت ي٠متقن واًمذيـ اًمًٜم٦م، يٗمٝمٛمقا 

ـْ  َأَأؾْمُجدُ  ىَم٤مَل ﴿: يًجد أن َ
ِ
ءا]﴾ـمِٞمٜم٤ًم ظَمَٚمْ٘م٧َم  عم   [71:إلها

 أن أومم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ومٌٞمقت سمٞمقشمٜم٤م، اًمٞمقم ُٟمَزظْمِرف ٟمحـ: ي٘مقًمقن هؿ

 هذه سمٜم٤مء ذم اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال هذه يٜمٗم٘مقن اًمذيـ ه١مٓء ذم يٙمقن أن يٛمٙمـ شمزظمرف،

ر ىمد يٙمقٟمقا  أن اًمًٜم٦م، ظمالف قمغم اعم٤ًمضمد  هذا أن ومٕمالً  وشمقمهقا  وُوٚم ٚمقا  هبؿ هُمر 

 .زًمٗمك اهلل إمم ؿشم٘مرهب اًمتل إقمامل ُمـ

 أو خمٚمّملم، همػم يم٤مٟمقا  ؾمقاء ُمر أطمالمه٤م أن وم٤محل٘مٞم٘م٦م ذاك، أو هذا يم٤من وؾمقاء 

 .اًمًٜم٦م قمغم ًمٞمس قمٛمٚمٝمؿ يم٤من وًمٙمـ خمٚمّملم يم٤مٟمقا 

 .ُمٜمثقراً  ه٤ٌمءً  ذه٧ٌم اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال هذه: إذاً 
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راً  أىمقل وظمت٤مُم٤مً    ٌؾىم قمٚمٞمف: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم يت٘مرب أن يريد ُمًٚمؿ ًمٙمؾ ُُمَذيم 

: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمًٜم٦م؟ قمغم هق هؾ: أوًٓ  يٕمرف أن اهلل، إمم سمف يت٘مرب أن يريد سمٕمٛمؾ ي٠ميت أن

ءً  ذًمؽ وراء ُمـ يريد ٓ وضمؾ، قمز هلل ومٞمف خيٚمص أن  صدق وإٓ ؿمٙمقرًا، وٓ ضمزا

ٌ ئُُٙمؿْ  َهْؾ  ىُمْؾ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل قمٚمٞمٝمؿ ـَ  ُٟمٜمَ ي ًٓ  سم٤ِمٕظَْمَنِ ـَ *  َأقْماَم ِذي  َوؾَّ  اًمَّ

ْٟمٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ  ذِم  ْٕمٞمُُٝمؿْ ؾَم  ٌُقنَ  َوُهؿْ  اًمدُّ ًَ ُؿْ  حَيْ ٜمُقنَ  َأهنَّ ًِ  .[157 - 151: اًمٙمٝمػ] ﴾ُصٜمًْٕم٤م حُيْ

 وـمقيؾ ـمقيؾ واًمٌح٨م ذًمؽ وظمالص٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه إًم٘م٤مؤه زم شمٞمن ُم٤م هذا

ؿ ُمـ شمٕمتؼم أن يٛمٙمـ أذـم٦م هٜم٤مك أن سمد وٓ ضمدًا،  .اًمٙمالم هذا عمثؾ اعمُـَتٛم 

ٟمٜم٤م سمٕمض ىم٤مل يمام واًمؽمسمٞم٦م اًمتّمٗمٞم٦م عُمقوق أن ذًمؽ   شم٠مخٞمػ يتٓمٚم٥م: إظمقا

ح يمت٤مسم٤مً  أىمقل أن٤م سمؾ رؾم٤مًم٦م،  ُمـ سمٕمض سمف ًمٚم٘مٞم٤مم يقومؼ أن وقمًك اعمقوقع، هذا ُيَقو 

 هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر وهبذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ؿم٤مء إن اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ ًمف اهلل ين

 . اًمٕم٤معملم رب

 ( 55 :51: 10/   797/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 55: 18: 18/   797/  واًمٜمقر اهلدى)

 وحْم اليِوف، لتسوية ادسجد دم ُيىد الذي اخلط حْم

 وادآذن ادحاريب

 أو اًمٌدقم٦م ُمـ ٟمقع ومٞمٝم٤م أهن٤م ًمٚمٛم٤ًمضمد اًمٗمرش ذم اًمتل اخلٓمقط إن ىمٚمتؿ: ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ وهمػم سمدقم٦م، واحآذن سمدقم٦م، اعمح٤مري٥م أن ذًمؽ قمغم ي٘م٤مس هؾ سمدقم٦م، هل

 اإلُم٤مم أخػ وىمد سم٤معمح٤مري٥م، يتٕمٚمؼ ومٞمام وظم٤مص٦م ذًمؽ، ذم أؿمؽ ٓ ٤مأن: اًمِمٞمخ

 إري٥م شمٜمٌٞمف: ؾمامه٤م رؾم٤مًم٦م اهلل رمحف اًمًٞمقـمل احل٤مومظ سم٤مٕطمرى أو اًمًٞمقـمل،

 اعمحراب، اخت٤مذ: أي طمدث، هذا أن قمغم شمدل رواي٤مت هٜم٤مك وذيمر اعمح٤مري٥م، ًمٌدقم٦م

 وص٤مر اعمًجد ذم ٦ماًمٜمٌقي احلجرة أدظمٚم٧م يقم أذيمر ومٞمام ط اًمٜمٌل ُمًجد ذم طمدث
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 ذم ُمِم٤مهدة اعمح٤مري٥م أن اعمٕمٚمقم وُمـ اعمحراب، اختذ يقُمئذ اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًم٘مؼم

 إمم شمنسم٧م إٟمام اعمحراب سمدقم٦م اًمٌدقم٦م هذه أن أقمٚمؿ واهلل وم٤مًمٔم٤مهر اًمٜمّم٤مرى، يمٜم٤مئس

 ومًٌح٦م اًمًٌح٦م، ُمثاًل  وُمٜمٝم٤م أظمرى أؿمٞم٤مء إًمٞمٝمؿ شمنسم٧م يمام اًمٜمّم٤مرى ُمـ اعمًٚمٛملم

 طمدي٨م أي ذم ًمٚمٛمحراب ذيمًرا  ٟمجد ُم٤م ًمذًمؽ..ُمٕمٚم٘م٦م شمرى أن إمم الشمز ٓ اًمٜمّم٤مرى

 أقمد مل اًمٓمؼماين، أو اًمٌزار قمٜمد ـمقيؾ طمدي٨م هٜم٤مك إٟمام يّمح، ط اًمٜمٌل أطم٤مدي٨م ُمـ

 ورومع اعمحراب ذم وىمػ ط اًمٜمٌل أن ومٞمف يذيمر طمجر سمـ وائؾ ـمريؼ ُمـ أن أذيمر

 احلدي٨م هذا إؾمٜم٤مد ذم ًمٙمـ اًمتٓمقيؾ، ُمـ سمٌمء ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م وحيٙمل يديف

 أي ذم ُمٓمٚمً٘م٤م ذيمر ًمٚمٛمحراب ي٠مت مل اعمؽموك احلدي٨م هذا ؾمقى..ُمؽموك

 .آظمر طمدي٨م

 أن٤م سمٞمٜمام: ىم٤مل ومٞمف اًمذي قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب ـمريؼ ُمـ اًمٌخ٤مري وطمدي٨م

 ُمـ هقم٤من ومخرج ريمٕمتلم، رأس قمغم ؾمٚمؿ إذ اًمٕمٍم صالة ط اًمٜمٌل ظمٚمػ أصكم

 يم٠منف اًمٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك وووع اعمًجد ذم ٟم٤مطمٞم٦م إمم ط اًمٜمٌل وذه٥م اعمًجد

 ي٤م»: وم٘م٤مل اًمٞمديـ، ذو: ًمف ي٘م٤مل رضمؾ اًمٜم٤مس وذم يًؽميح، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مل يٙمـ، مل ذًمؽ يمؾ: ىم٤مل ٟمًٞم٧م؟ أم اًمّمالة أىمٍمت! اهلل رؾمقل

 رؾمقل ومرضمع ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  اًمٞمديـ؟ ذو أصدق: هلؿ وىم٤مل أصح٤مسمف إمم وم٤مًمتٗم٧م اهلل،

سمف إمم: ي٘مؾ ومل - ُم٘م٤مُمف إمم ط اهلل  «ؾمٚمؿ صمؿ اًمًٝمق ؾمجديت صمؿ ريمٕمتلم ومّمغم - حمرا

 أن ذًمؽ قمغم زي٤مدة إـمالىًم٤م، ًمٚمٛمحراب ذيمر ومٞمف ٟمجد ٓ وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ومٛمثؾ

 قمٌد سمـ اًمقًمٞمد ظمالوم٦م ذم ط اًمٜمٌل ُمًجد إمم أدظمؾ اعمحراب أن شمذيمر اًمت٤مريخ يمت٥م

 .اًمٜمٌقي اعمًجد إمم يٗم٦ماًمنم احلجرة سم٢مو٤موم٦م أُمر اًمذي هق طمٞم٨م اعمٚمؽ

 سمٕمض وشمٚم٘م٧م اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم اًمٞمقم اخلط اخت٤مذ أُم٤م سم٤معمحراب، يتٕمٚمؼ ُم٤م وهذا

 ٟمٗم٘م٤مهتؿ قمغم اعم٤ًمضمد سمٜمقا  اًمذيـ أو اعم٤ًمضمد أصح٤مب سمٕمض ًمرهم٦ٌم اؾمتج٤مسم٦م إؾمئٚم٦م

 ي٠ميت سم٤مخلط وإذا اًمًج٤مد ومٞمٗمرش اًمًج٤مد، قمغم إبٞمض اخلط يٓمٌٕمقن وم٠مظمذوا

 .يمٚمٗم٦م أي دون ُمٓمٌققًم٤م

 أُمر يمؾ أن ومٛمٕمٚمقم سمدقم٦م، وم٘مط ًمٞمس هق اخلط هذا أن إٓ أؿمؽ ٓ أو أرى ٓ
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 ىمد احل٤مدث، إُمر يٙمقن ىمد وًمٙمـ ًمٖم٦ًم، وسمدقم٦مً  طم٤مدث ومٝمق ط اًمٜمٌل سمٕمد طمدث

 احل٘مٞم٘م٦م ذم اعم٠ًمخ٦م وهذه اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح ُمـ يٙمقن سمؾ اًمٌدع ُمـ ًمٞمس يٙمقن

، وشم٤مرة خمتًٍما  شم٤مرة يمثػًما، ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٛم٧م ًٓ  ُمّمٚمح٦م اًمٌمء يمقن ٕن: وم٘مٚم٧م ُمٓمق

ًٓ  يٙمـ مل ذًمؽ، قمغم اًمداومع يم٤من إذا إٓ يمذًمؽ يٙمقن ٓ ُمرؾمٚم٦م  اًمرؾمقل قمٝمد ذم أو

 سمٌٕمض اًم٘مٞم٤مم ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق ذًمؽ قمغم اًمداومع يٙمـ مل صمؿ اًمًالم، قمٚمٞمف

 .اًمديٜمٞم٦م واضم٤ٌمهتؿ

 أنف يٕمٚمؿ إٟم٤ًمن ويمؾ اًمٕمٞمديـ، ًمّمالة إذان ذقمٞم٦م قمدم ذًمؽ قمغم إُمثٚم٦م وُمـ

 إمم يتقضمٝمقا  ُمتك يٕمٚمٛمقا  ًمٙمل ًمٚمٜم٤مس وم٤مئدة ومٞمف اًمٕمٞمديـ ًمّمالة إذان إطمداث ذم

: ي٘مقل آشم٤ٌمع قمـ اعمجرد اًمٕم٘مؾ ًمٕمؾ سمؾ اخلٛمس، ًمٚمّمٚمقات يم٤مٕذان اًمٕمٞمديـ صالة

 وىم٧م ٕن اًمٕمٍم: أو ُمثاًل  اًمٔمٝمر ًمّمالة إذان ُمـ أومم اًمٕمٞمديـ ًمّمالة إذان أن

: ىم٤مئؾ ىم٤مل ومٚمق إذان، هذه يًـ مل ط اًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ًمٙمـ طمرج، اًمٕمٞمد صالة

 مل ط اًمرؾمقل أن هق ذًمؽ قمغم اًمرد: ىم٤مل إذان هذا شمنميع ُمـ ُمّمٚمح٦م شمقضمد

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ

 ومٜمحـ ًمٚمًٜم٦م، ضمديًدا شم٘مًٞماًم  اعمت٠مظمريـ ُمـ اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء سمٕمض ذيمر وًمذًمؽ

 قم٤ٌمدة، وؾمٜمٞم٦م قم٤مدة ؾمٜمٞم٦م وُمًتح٦ٌم، ُم١ميمدة إمم اًمًٜم٦م ي٘مًٛمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض أن ٟمٕمٚمؿ

 إمم اًمًٜم٦م وم٘مًٛمقا  ؾمٚمٞمؿ، ًمٙمٜمف آظمر، سم٤مب ُمـ اجلديد إظمػم اًمت٘مًٞمؿ ج٤مءتوم

 اًمٕم٤ٌمدات ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م: أي شمريمٞم٦م، وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م، ؾمٜم٦م: ىمًٛملم

 هق واعمث٤مل شمريمٝم٤م، ومٞمًـ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف شمريمف وُم٤م ومٕمٚمٝم٤م، ومٞمًـ

 صالة ذم.. اًمٕمٞمديـ صالة ذم ذانًمأل شمنميٕمف أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ قمدم

 .آظمره إمم واخلًقف اًمٙمًقف ذم.. آؾمتً٘م٤مء

 ؾمقاء اعم٤ًمضمد ذم اخلط ُمد إمم اًمٞمقم اًمٜم٤مس حيٛمؾ اًمذي ُم٤م اخلط، إمم ضمئٜم٤م وم٢مذا

 ذم اًمِم٠من هق يمام ُمٓمٌققًم٤م يم٤من أو ؾمقري٤م، وذم إردن ذم اًمِم٠من هق يمام ظمٞمًٓم٤م يم٤من

 ُمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م: ي٘م٤مل ىمد هذه ٤ًمضمد،اعم سمٕمض ذم قمٜمديمؿ اًمٞمقم ٟمراه٤م اًمتل اًمًٌط

 ضمٝم٦م، ُمـ اًمٕمٚمامء شم٘مّمػم اقمت٘م٤مدي ذم اخلط هذا اخت٤مذ ؾم٥ٌم ًمٙمـ اًمّمػ، ًمتًقي٦م
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[ حيرص] يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف قمغم شمدل اًمتل ط اًمٜمٌل ًمًٜم٦م واشم٤ٌمقمٝمؿ

: ومٞم٘مقل ذًمؽ ذم ي٤ٌمًمغ أطمٞم٤مًٟم٤م يم٤من طمتك اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ًمٚمٜم٤مس أُمره ذم ظم٤مص٦م

 ُمثؾ قمـ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م وم٠مقمرض «وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ ًمتًقون»

 يٜمٌٖمل أنف قمغم شمٚمت٘مل يمٚمٝم٤م ؿمتك سمٕم٤ٌمرات ط اًمٜمٌل قمـ صح اًمذي اًمتذيمػم هذا

 .صٗمقومٝمؿ سمتًقي٦م واقمتٜم٤مئٝمؿ اعمّمٚملم سمتقضمٞمف ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م ًمف يٙمقن أن ًمإلُم٤مم

 قي٦مسمتً آهتامم ذم اًمًٜم٦م هذه ُمـ اهلل ؿم٤مء ُم٤م إٓ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م أمهؾ ومٚمام

 ومقضمدوا اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م اعمّمٚملم أُمر وقمدم ظمالف، ذًمؽ وراء ُمـ ٟمت٩م اًمّمػ،

 اإلقمراض ذم اؾمتٛمرار ؾمٞمٙمقن أنف ؿمؽ سمال هذا سم٤مخلٞمط، يرسمٓمقهؿ أن ذًمؽ ذم احلؾ

 اًمٞمقم يمٜم٤م يمام ُم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٕمراء إمم ظمرضمقا  إذا اعمّمٚملم أن زائد اًم٘مديٛم٦م، اًمًٜم٦م قمـ

: أن يًتٓمٞمع ُم٤م خمٞمؿ ذم هٜم٤مك  اعمّمغم ذم اًمّمالة ومٜمتذيمر سمٕمٞمًدا سمٙمؿ ٟمذه٥م ٓو يّمٗمقا

 اًمّمٗمقف يًقي أن أراد إن اإلُم٤مم ومًٞمجد وًمذًمؽ ظمٞمط، هٜم٤مك ًمٞمس اًمٕمٞمد، ُمّمغم

 ذم يتٞمن ٓ اخلٞمط وهذا اخلٞمط، قمغم يّمٚمقا  أن اقمت٤مدوا ٕهنؿ ضمًدا: يمٌػمة ُمِم٘م٦م

 ىم٤مل ُمـ طمتك اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ وىمد اًمًٜم٦م، ود اًمٌدقم٦م هذه ُمٕمٜمك وم٢مًذا ُمٙم٤من،[ ذًمؽ]

 إًذا وهذه اًمًٜم٦م، شمٕم٤مرض اًمتل هل اًمًٞمئ٦م اًمٌدقم٦م إن: ىم٤مًمقا  احلًٜم٦م، سم٤مًمٌدقم٦م ُمٜمٝمؿ

 إمم اًمٌدع ي٘مًٛمقن اًمذيـ طمتك اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق سمدقًم٦م شمٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل اًمًٜم٦م، شمٕم٤مرض

 سمدقم٦م يمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٘مقل إٓ ي٘مقًمقن ٓ اًمذيـ وم٤ٌمٕومم أىم٤ًمم، مخ٦ًم

 .«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م،

 ذقمًٞم٤م همرًو٤م حت٘مؼ ٕهن٤م ذًمؽ ُمرؾمٚم٦م: ُمّمٚمح٦م إهن٤م: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ..اعمئذٟم٦م

 اعمّمٚملم واقمتٜم٤مء اًمّمٗمقف سمتًقي٦م إُمر ؾمٜم٦م قمغم ي٘ميض وم٤مخلٞمط اخلٞمط، سمخالف

 ًمتٌٚمٞمغ أظمرى وؾمٞمٚم٦م هٜم٤مك يٙمـ ومٚمؿ اعمئذٟم٦م أُم٤م آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤م يمام اًمّمٗمقف سمتًقي٦م

 شمٙمثر إبٜمٞم٦م سمدأت ح٤م وظم٤مص٦م اعمئذٟم٦م، هذه ومقضمدت ممٙمـ، ُمٙم٤من أبٕمد إمم اًمّمقت

 اعمًجد وراء... اعم١مذن صقت يٕمد ومٚمؿ شمرشمٗمع، سمٕمده٤م صمؿ اًمٕمراء، أو اعمدن سمٕمض ذم

 ي٘م٤مل يمام وم٠مصٌح٧م اًمٞمقم أُم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م، هذه ومقضمدت يٌٚمغ، أن يٜمٌٖمل طمٞم٨م يٌٚمغ

[ زيٜم٦م] أصٌح٧م وإٟمام اًمٜم٤مس، ومٞمٌٚمغ قمٚمٞمٝم٤م ي١مذن إًمٞمٝم٤م يّمٕمد أطمد ٓ ٕهن٤م[ مهالً ]

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم اعمئذٟم٦م سمٜم٤مء جيقز ومال اًمّمقت ُمٙمؼم وضمد ُم٤مدام أرى ٠من٤موم ًمٚمٛمًجد،
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 يقُمئذ: اخت٤مذه٤م سمجقاز وىمٚمٜم٤م أصؾ، هل٤م ًمٞمس إصؾ ذم اعمئذٟم٦م أن: إول اًم٥ًٌم

 سمٜم٤مء جيقز ومام ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م حي٘مؼ اًمّمقت ُمٙمؼم أن ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م حت٘مؼ ٕهن٤م

 سمٓمري٘م٦م هب٤م ي٤ٌمهك طمٞم٨م ٤ًمضمداعم ُمـ يمثػم ذم اشمٌع اًمتل اًمٓمرق قمغم وسمخ٤مص٦م ُمئذٟم٦م،

 اح٤مل، وإو٤مقم٦م واًمتٌذير اإلهاف ُمـ خيٚمق ٓ مم٤م ذًمؽ، وٟمحق سمٜمٞم٤مهن٤م ورومع سمٜم٤مئٝم٤م

 يراد أنف أؾم٤مس قمغم شمؼمقمقا  ٟم٤مس أو وىمػ أُمقال هل إُمقال هذه يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م

 يم٘مقًمف إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ُمٕمروف ومْماًل  ذًمؽ وذم ُمًجد، إُمقال هبذه يٌٜمك أن

 «اجلٜم٦م ذم سمٞمًت٤م ًمف اهلل سمٜمك ىَمَٓم٤مة يمِٛمْٗمَحص وًمق ُمًجًدا سمٜمك ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .وم٤مئدة دون ؾُمدى هٙمذا شمذه٥م إُمقال هذه ُمـ يمثػم وإذا

 ذًمؽ ذم ومٚمٞمس آرشمٗم٤مع هبذه أُم٤م ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م ًمتح٘مٞمؼ: ٟم٘مقل يمٜم٤م ىمدياًم 

 اًم٤ًمئد ًمٕمرفا ًمقٓ ُمئذٟم٦م، سمٜم٤مء ذم إـمالىًم٤م ُمّمٚمح٦م ومال اًمٞمقم أُم٤م.. إـمالىًم٤م ُمّمٚمح٦م

 ٕنٜم٤م يمٚمٗم٦م: وسم٠مىمؾ ضمًدا ُمّمٖمرة ُمئذٟم٦م اخت٤مذ ُمـ ُم٤مٟمع ومال ُمًجد هذا أن اًمٖمري٥م ومٞمدل

 .اعمئذٟم٦م شمٚمؽ قمـ يٖمٜمل اًمّمقت ُمٙمؼم سم٠من ىمٚمٜم٤م

 (55:58:77/أ18: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 ادساجد دم السواري  

رْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يْمَرى وَم٢مِنَّ  َوَذيم   ُم٤م أهؿ ُمـ وإن ،[00:اًمذاري٤مت]﴾اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذ 

 قمٜمف، سم٤مًمٖمٗمٚم٦م إىمؾ قمغم أو جلٝمٚمف، اًمٜم٤مس مج٤مهػم سمف اسمُتكم ُم٤م هق إٟمام سمف، اًمتذيمػم جي٥م

 مج٤مهػم قمـ جمٝمقًٓ  يم٤من ُم٤م هق إٟمام رء يمؾ ىمٌؾ سمف سم٤مًمتذيمػم آقمتٜم٤مء يٜمٌٖمل اًمذي

 واهلٜمدؾم٦م سمٜمٞم٧م، يقم سُمٜمِٞم٧م اًم٘مديٛم٦م اعم٤ًمضمد أيمثر أن قمٜمف، هم٤مومٚملم يم٤مٟمقا  أو اًمٜم٤مس،

 وًمذًمؽ ؾَمَقاري، ودون أقمٛمدة دون ُمًجد سمٜم٤مء قمغم ؾم٤مقمدهتؿ ىمد شمٙمـ مل ٕمامري٦ماعم

 وهذه واًمًقاري، إقمٛمدة ُمـ قمديد ومٞمف يٙمقن أن ُمـ خيٚمق ُمًجد يٙم٤مد ومال

 أن إىمؾ قمغم أو سم٤مإلؾمالم، وم٘مٞمف ُمٝمٜمدس ُمـ اًمتخٓمٞمط دون سمٜمٞم٧م سُمٜمل، يقم إقمٛمدة

 اًمٙمٚمٛم٦م ذم إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل قماًمٕمٚم أن: احل٘مٞم٘م٦م ٕن اًمٕمٚمامء: ُمـ قم٤ممل ُمع يتٕم٤مون

 أومراد ُمـ ومرد هب٤م يٜمٝمض أن أو يٜمقَء، أن يًتٓمٞمع ٓ -اًمٙمٗم٤مئٞم٦م اًمٕمٚمقم وهل- اًم٤ًمسم٘م٦م
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177 

 ٓ وًمٙمـ اًمٙمٗم٤مئٞم٦م، اًمٗمروض هذه ُمـ سمٗمرض ُمٜمٝمؿ ومرد يُمؾُّ  ي٘مقم وإٟمام اًمٕمٚمامء،

 قَمغَم  ا َوشَمَٕم٤مَوُٟمق﴿: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمام ُمتٕم٤موٟملم، يم٤مٟمقا  إذا إٓ اًمٗمروض هذه شمٗمٞمدهؿ

 .[1:اح٤مئدة]﴾َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِم  

ٌْٜمَك طملم يٜمٌٖمل يم٤من  سمٜم٤مء ذم اًمٕمٚمامء سمآراء اعمٝمٜمدؾمقن يًتٕملم أن اعم٤ًمضمد، شُم

ٞمف دقمٜم٤م اعمًجد، ٛم  ًَ ٜم ل اعمًجد ُٟم ًُّ ٚمٗمل، أو اًم ًَّ  وهٜم٤مك ؾَمٚمٗمل، ؿمخص هٜم٤مك اًم

 َٚمْتٝم٤مَٟم٘مَ  اًمتل إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمًٜم٦م، قمغم: أي -أجْم٤مً – ؾمٚمٗمل ُمًجد

 .إًمٞمٜم٤م اًمّمح٤مسم٦م

 ذًمؽ أن ُمع اًمٞمقم طمتك شمٓمٌٞمُ٘مٝم٤م ُأمْهؾ اًمتل اًمٖمري٦ٌم اًمٕمجٞم٦ٌم إطم٤مدي٨م ُمـ إن 

 . اعمٞمًقر ُمـ

ّٛمك سم٤مب ُمًجد يمؾ ذم هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٌٖمل: أقمٜمل..  ًَ  ٓ: أي اًمٜم٤ًمء، سم٤ٌمب ُي

 ُم٤م سم٤مًمرضم٤مل، اخل٤مص٦م إبقاب أو سم٤مًمرضم٤مل اخل٤مص اًم٤ٌمب أن يمام اًمٜم٤ًمء، إٓ يدظمٚمف

 .إبقاب شمٚمؽ ُمـ سم٤مب ُمـ اعمًجد شمدظمؾ أن ًمٚمٜم٤ًمء ٌٖمليٜم

 قمٌد ُمقمم ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـ «ؾمٜمٜمف» ذم «داود أبق رواه» طمدي٨م ُمـ ُم٠مظمقذ ذًمؽ 

 ُمع دظمؾ أنف قمٛمر، اسمـ قمـ: ٟم٤مومع ىم٤مل قمٜمٝمام، اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل

 ًمق»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل -اًمٜمٌقي اعمًجد- اعمًجد، إمم يقُم٤مً  ط اًمٜمٌل

 ذًمؽ سمٕمد قمٛمر اسمـ دظمؾ ومام: قمٛمر اسمـ ُمقٓه قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل. «ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م

 .«ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن إـمالىم٤ًم: اًم٤ٌمب هذا ُمـ اعمًجد

 ومٝمٜم٤مك اًمٜمٌقي، اعمًجد إمم قمٛمرة، أو طم٩م ذم ُمٜمٙمؿ ذه٥م ُمـ اًمٞمقم، وشَمٕمٚمٛمقن

 .ؾمٚمػ قمـ ٚمٗم٤مً ظم ُمتقارث هذا «اًمٜم٤ًمء سم٤مب» اؾمٛمف سم٤مب

 اًمٌالد سمٕمَض  وزرُت  ُمٍم، إمم اًمذه٤مب زم ُأتِٞمح يم٤من أنف -ضمٞمداً – ٕذيمر وإين 

 إمم هٜم٤مك أصح٤ميب سمٕمض وم٠مظمذين اؾمٛمٝم٤م، ٟمًٞم٧م همػمه٤م، أو ؾُمقه٤مج ًمٕمٚمٝم٤م هٜم٤مك،

ٌْٜمَك ُمًجد  ،زم سم٤مب وهٜم٤م اعمرطم٤مض، وهٜم٤م اعمٞمَْم٠َمة ؾمٞمٙمقن هٜم٤م: زم وم٘م٤مًمقا  ضمديدًا، ُي

 ُمٜمف ُيَتَخذ ُمٙم٤مٟم٤مً  ومقوٕمقا  ظمػماً، اهلل ضمزاك: ىم٤مًمقا  ؟اًمٜم٤ًمء سم٤مب وأجـ: هلؿ ىمٚم٧م
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 .ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مب

 ٓ يم٤من اًمذي اًمّمٕم٥م اًمٌمء ًمٙمـ همٗمٚم٦م، ذم وم٤مًمٜم٤مس ذًمؽ ُمع ؾمٝمؾ، أُمر هذا 

 ٕن أقمٛمدة: دون واؾمع، يمٌػمٌ  ُمٝمؿ ُمًجد ُيٌٜمك أن اًمزُم٤من، هذا ذم إٓ حت٘مٞم٘مف يٛمٙمـ

 وإٟمام واًمٗم٤ًمد، ًمٚمٌٓمالن أىمقل ٓ اعمّمٚملم، صالة ًمتٕمريض ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن إقمٛمدة هذه

 .اًمثقاب ُمـ ًمٚمٜم٘مص إىمؾ قمغم

ل قمـ ضم٤مء ىمد ٕنف ذًمؽ  سمـ أنس طمدي٨م ُمـ: أطمُدمه٤م اصمٜم٤من، طمديث٤من ط اًمٜمٌَّ

َقاري سملم اًمّمػ قمـ ُٟمْٓمَرد يمٜم٤م: ىم٤مل -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُم٤مًمؽ ًَّ  قمٝمد ذم ـمرداً  اًم

قا  ٓ»: أظمر واحلدي٨م ،ط اًمٜمٌل قاري سملم شَمُّمٗمُّ ًَّ  .«اًم

 سملم صٗم٤مً  ومقضمدٟم٤م اعمًجد، أن دظمٚمٜم٤م أنٜم٤م: اًمٙمٚمٛم٦م هبذه إزمَّ  أوطمك اًمذي

ْخَٛم٦م، إقمٛمدة  هٜم٤مك ًمٕمؾ ُأٓطمظ ٕين ُمٜم٘مٓمع: صػ ذم ُأَصكم   أن أتقرط ويمِْدت اًمْمَّ

ه، أن وَمَٝمَٛمْٛم٧م ومراهم٤مً  ومقضمدت سمٕمد، يٙمتٛمؾ ح٤م صػ  ُمٜم٘مٓمع صػ هق وإذا َأؾُمدَّ

 .«اًمًقاري سملم شمّمٗمقا  ٓ»: ُمالطمٔمتٝم٤م يٜمٌٖمل واطمدة ومٝمذه اًمًقاري، سم٥ًٌم

 قمـ ُيْٓمَردون يم٤مٟمقا  وأُمُره، وومٕمٚمف ،ط ٟمٌٞمٙمؿ يمالم وإٟمام يمالُمل، ًمٞمس هذا 

قاري سملم اًمّمػ ًَّ  .ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ـَمرداً  اًم

َُصّػ  شم٠مظمرت أنٜمل: اًمث٤مين اًمٌمء  هلل، واحلٛمد ومقضمدشمف ُمٜم٘مٓمع، همػم َصّػ  ذم ِٕ

 خم٤مًمٗم٦م ذم وىمع اًمًقاري سملم آصٓمٗم٤مف حَت٤مؿمك اًمذي ٟمٔمري، ًَمَٗم٧م اًمذي اًمٌمء ًمٙمـ

 .سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ أو اًمٖمٗمٚم٦م هق واًم٥ًٌم أظمرى،

 يتخٚمٚمف اًمذي وهق يديف، سملم اًمذي اًمّمػ قمـ ضمداً  سمٕمٞمداً  اًمّمػ هذا يم٤من: أي 

 وهل اًمزُم٤من، هذا ذم اعم٤ًمضمد هب٤م اسمتٚمٞم٧م اًمتل اًمٌدقم٦م هذه واًم٥ًٌم واًمًقاري: إقمٛمدة

 .آظمره إمم.. سمٕمْمٝم٤م أؾمالك، سمٕمْمٝم٤م ،سم٤محلؼم ظمط سمٕمْمٝم٤م اعمًجد ذم مُتَدُّ  اًمتل اخلٓمقط

 سمٕمْم٤ًم، سمٕمُْمف جير يمالم ؿمجقن، ذو: ي٘م٤مل يمام واًمٙمالم يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

ون اًمٜم٤مس ٕن ذًمؽ اعمنموقم٦م: إُمقر ُمـ هق اخلٓمقط هذه َُمدَّ  أن قُّ ًَ  اًمّمٗمقف ُي

 ىم٤مقمدشم٤من، هٜم٤مك: وهق ضمدًا، ه٤مم قمٚمٛمل أصقزم سمح٨م ومٞمف اًمقاىمع ذم وهذا قمٚمٞمٝم٤م،
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 يمؾ»: ىمقًمف وهق اًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم ذم قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمّمقص: إطمدامه٤م

 يمثػم وُمقىمػ احلدي٨م، هذا ذم اخلقض أريد وٓ «اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م

 ذم احلدي٨م وضسمقا  قمٛمقُمف، قَمٓمَّٚمقا  أهنؿ طمٞم٨م احلدي٨م، هذا دم٤مه اًمٞمقم اًمٕمٚمامء ُمـ

 .والًم٦م سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس: وم٘م٤مًمقا  صدره،

 سمدقم٦م يمؾ»: ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ًمف، واعمٕم٤ميم٦ًم ط وًمٚمرؾمقل هلل ٦ماعمِم٤مىمَّ  هذه

 .والًم٦م سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس ٓ،: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ه١مٓء «والًم٦م

 قمٚمٞمف- اعمٕمّمقم يمالم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة يٙمٗمٞمٙمؿ هٜم٤م، اخلقض أريد ٓ 

 .-اًمًالم اًمّمالة

ر أن أريد ًمٙمـ   أظمذاً  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب أدًم٦م ُمـ ُأظمذت أظمرى، سم٘م٤مقمدة ُأَذيم 

 اًم٘م٤مقمدة وهل إومم، اًم٘م٤مقمدة ذم اًمِم٠من هق يمام سيح، َٟمص   قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس واؾمتٜم٤ٌمـم٤ًم،

د ٟمًٛمٞمٝم٤م اًمتل ًَ  سمف، إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م» وُمثٚمٝم٤م «اًمذرائع ؾَمدّ » ىم٤مقمدة اًمذرائع، سمِ

 اعم٤ًمضمد، ذم اخلٞمقط هذه ُمد أن ئمٜمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: أن ٟم٘مػ هٜم٤م «واضم٥م ومٝمق

 ومٝمق سمف، إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م» ذيمرٟم٤م ُم٤م: ُمٜمٝم٤م اًمتل رؾمٚم٦ماعم اعمّم٤مًمح سم٤مب ُمـ هق

 إـمالىمٝم٤م؟ قمغم-ؿمؽ وٓ صحٞمح٦م وهل- اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ىم٤مقمدة ومٝمؾ «واضم٥م

ه أن وأرضمق: اًمٌح٨م هٜم٤م  هب٤م، إظمذ جي٥م اًم٘م٤مقمدة هذه اؾمتٓمٕم٧م، ُم٤م أظْمَتٍِمَ

 .اًمًٜم٦م خت٤مًمػ ٓ أن: واطمد سمنمط ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، أوؾمع ذم وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م

 أن -ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ- وشم٘مرير، وومٕمؾ ىمقل: أىم٤ًمم صمالصم٦م شمٕمٚمٛمقن يمام واًمًٜم٦م 

ٟمٜم٤م  إُم٤مُم٤مً  اًمّمالة ذم ُيَٙمؼم   ٓ يم٤من: ط اًمٜمٌل أن َيْٕمَٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  احل٤مضيـ إظمقا

 إمم.. شم٠مظمر وآظمر شم٘مدم،: ًمزيد ي٘مقل وأن اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ي٠مُمر أن سمٕمد إٓ سم٤مًمٜم٤مس،

ّقى يم٤من طمتك آظمره، ًَ ّقى يمام اًمّمٗمقف ُي ًَ  -اًمًالم قمٚمٞمف- ويم٤من اًمرُم٤مح، احىِمدَ  شُم

د  صٗمقوَمٙمؿ، ًمُتًقونَّ »: ي٘مقل يم٤من طمتك اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م إُمر وي١ميمد ضمدًا، ُيَِمد 

 .«وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو

 .. وشم٠مظمر شم٘مدم،: وي٘مقل اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م سم٤مُٕمر ُيْٕمٜمَك يم٤من اهلل رؾمقل: وم٢مذاً 
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 يم٤من! أيمثره وُم٤م -ُمئذيق– اًمٜمخٞمؾ ظمٞمٓم٤من ُمـ ظمٞمط ُمد اعمٛمٙمـ ُمـ يم٤من هؾ شُمرى

 !سمداه٦م اجلقاب ٓ؟ أم ذًمؽ، يٗمٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف يٛمٙمٜمف

 ذًمؽ؟ اًمرؾمقل ومٕمؾ هؾ: إذاً 

 .ٓ :اجلواب

 ذًمؽ؟ ٟمٗمٕمؾ أن ٟمحـ ًمٜم٤م جيقز هؾ: إذاً 

 ومل اًمرؾمقل، قمٝمد ذم أُمر إلطمداث ىم٤مئاًم، اعم٘متيض يم٤من ُم٤م: ٕنف ٓ: :اجلواب

 اًمٌدع ُمـ هق إي٤مه، إجي٤مده وقمدم زُم٤من،اًم ذاك ذم اعم٘متيض وضمقد ُمع ًمف وم٢مطمداصمٜم٤م يٗمٕمٚمف،

 ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ»: -اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ- اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم اًمداظمٚم٦م

 .«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م

 ُم٤ًمضمد ذم اًمٞمقم ؿم٤مقم٧م اًمتل واًمٌدقم٦م اعمحدصم٦م هبذه آهمؽمار جيقز ٓ: إذاً 

، أطمالمه٤م: ؿمٞمئلم أطمد هق ذوقُمٝم٤م وؾم٥ٌم اعمًٚمٛملم،  اًمٗم٘مف قمـ اًمٕمٚمامء همٗمٚم٦م ُُمرَّ

َت٘مك اًمّمحٞمح ًْ  سمتٕمٚمٞمؿ ُيْٕمٜمقن ٓ هؿ -همٗمٚمتٝمؿ قمدم ُمع- أو واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ اعمُ

 .اعمًٚمٛملم إظمقاهنؿ

٧م اًمٌدقم٦م هذه ٟمِم٠مت ًمذًمؽ   خَيُُٓمقن اًمذيـ: أظمرى ُمِمٙمٚم٦م صَمؿَّ  اعم٤ًمضمد، وقَمٛمَّ

 ًمق ظَمٓم٤ًم، دمد اًمٌح٨م، ذم أن اًمِم٤مهد وهٜم٤م سمٕمٚمامء، ًمٞمًقا  -أجْم٤مً – اخلٓمقط هذه

روا اخلط، هذا ظَمَٓمَٓمتؿ ح٤مذا سمرأؾمف، اًمٕمٛمقد يٜمٓمح اعمّمكم هقمٜمد وىمػ  ىمٚمٞماًل: سمف شم٠مظمَّ

 .جم٤مل هٜم٤مك ًمٞمس اًمًجقد، هلؿ يٜمٌٖمل يمام ًمرهبؿ يًجدوا أن اعمّمٚمقن يتٛمٙمـ طمتك

 .ؾمًدى اعمٙم٤من ذًمؽ وو٤مع ؾمًدى اخلط ذه٥م ح٤مذا؟ اخلط هذا: إذاً 

 ح٤م اًمٜم٤مس، ومقىمػ ٚم٦م،اًمٚمٞم ؿم٤مهدشمف اًمذي وهذا وراءه، اًمث٤مين اخلط ضم٤مء ٟمِم٠م؟ ُم٤مذا

 هذا وسملم اًمٕمٛمقد سملم صم٤مين صػ إدظم٤مل ممٙمـ يٛمتٚمئ، يٙم٤مد اًمّمػ يم٤مد ٟمحـ وىمٗمٜم٤م

 ودون شمٗمٙمػم دون اخلٓمقط هذه ظَمّٓمقا  اًمذيـ ُمـ ٟمِم٠م؟ أجـ ُمـ اخلٓم٠م ًمٙمـ اًمّمػ،

 هٜم٤م هؾ سمٕمٞمدة، ُم٤ًموم٦م اًم٤ًمري٦م وسملم سمٞمٜمل وضمدت ًمٚمّمػ، اٟمَْمْٛمَٛم٧م ومٚمام وقمل،

 هٜم٤م «اًمّمٗمقف سملم ىم٤مرسمقا »: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ٟم٘مقل ًمٚمنميٕم٦م؟ خم٤مًمٗم٦م

 .اًمّمٗمقف سملم ُم٤م ُم٤ٌمقمدةً  ص٤مر
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 يًتٓمٞمع ٓ اعمّمكم وىمػ إذا اًمذي إول، اًمّمػ هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٌٖمل يم٤من: إذاً 

 اًمّمػ وسم٤مًمت٤مزم اًمّمػ، ومٞم٘مػ ؿمؼميـ، ُم٘مدار ظمط يت٠مظمر اًم٤ًمري٤مت، وراء يًجد أن

 .هٙمذا. وراءه اًمث٤مين

 ذم اًمٞمقم اعمٜمتنمة اخلٓمقط هل اًمٌدقم٦م هذه ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة سمدع ضمرت، سمدقم٦م: إذاً 

 .اًمّمٗمقف شمًقي٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م يتقايمٚمقن اًمٜم٤مس ٕن شمٙمقن: أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذه اعمًجد،

ٜم٦م هذه ذم: أن اعمث٤مل وظمذوا  ًُّ  هذه ذم -وضمؾ قمز اهلل سمٗمْمؾ- ؿم٤مقم٧م اًمتل اًم

ٌْؾ، ُمـ ُأُِمٞمت٧م ٧ميم٤مٟم وىمد -إردن ذم- اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اعمت٠مظمرة، اًمًٜملم : هل ىَم

 ظمٓمقط هٜم٤مك وًمٞمس قم٤مدي٦م، أرض اعمّمغم ذم اعمّمغم، ذم اًمٕمٞمديـ صالة إىم٤مُم٦م ؾمٜم٦م

قن ٓ اًمٜم٤مس ٕن ذًمؽ صٗمقف، ُمـ شمرى ُم٤م أؾمقأ  ُمـ اًمّمٗمقف ومتجد ممدودة،  َيُّمٗمُّ

 .ظمٞمط يقضمد ٓ هٜم٤م اخلٞمط، قمغم إٓ

 هذه ًمّمٗمقف،ا سمتًقي٦م آهتامم قمدم إمم أدى اًمذي ُم٤م اعمٜم٤مفمر، أومًد ُمـ ُمٜمٔمر

: -واًمٗمٕمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م- اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م وخت٤مًمػ اعمًجد ذم مُتَدُّ  اًمتل اخلٓمقط

 أئٛم٦م اؾمؽماح شم٠مظمر، شم٘مدم، ،«اًمّمالة مت٤مم ُمـ اًمّمٗمقف شمًقي٦م وم٢من صٗمقومٙمؿ: ؾَمّقوا»

 .اخلٞمط هذا ذًمؽ ُمـ أراطمٝمؿ اًمقاضم٥م، هبذا اًم٘مٞم٤مم ُمـ اعم٤ًمضمد

ر وم٠من٤م: وًمذًمؽ   اًمٕمٛمقد، ُمـ ىمري٥م هق اًمذي اخلط هذا دشمف،ؿم٤مه اًمذي هبذا ُأَذيم 

ر أن جي٥م  ُم٤م وطمتك اًمًجقد، ُمـ اًمٕمٛمقد وراء وىمػ َُمـ يتٛمٙمـ طمتك ىمٚمٞماًل، ُي١َمظمَّ

 سملم اًمذي اًمّمػ قمـ سمٕمٞمداً  اًمًقاري، سملم يّمػ أن يريد ُم٤م اًمذي اًمّمػ يٙمقن

  ح٤مذا؟ اًمًقاري، سملم اًمذي اًمّمػ هذا صمؿ يديف،

 هٜم٤م، ي٘مٗمقن ُم٤م هٜم٤م، اخلٞمط يٙمقن ػاًمّم ومٚمٞمٙمـ اًمًقاري، أُم٤مم اًمّمػ ومٚمٞمٙمـ

 وًمٞمٌٚمغ» َذيّمرشمٙمؿ، ىمد أن٤م وه٤م ُُمَذيّمر، إمم حتت٤مج وًمٙمٜمٝم٤م ضمدًا، ؾمٝمٚم٦م واعم٠ًمخ٦م

 . «اًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد

 ( 55:  55: 71/ 711/ واًمٜمقر اهلدى)  
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 الٕبوي الَٖد دم وَروفة كا٘ت لٓٔسجد ادٕارة هل

 ،(1) ط قمٝمده ذم رووم٦مُمٕم يم٤مٟم٧م اعمًجد ذم اعمٜم٤مرة أن يث٧ٌم مل[: اإلوام قال]

 إًمٞمف يرىمك اعمًجد قمغم ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم طمٞمٜمذاك يم٤من إذان أن سمف اعم٘مٓمقع ُمـ وًمٙمـ

 وُمـ ،(1)وم٘مط اعمًجد فمٝمر إمم هق إٟمام اعمذيمقر اًمرىمل أن اعمحتٛمؾ وُمـ شم٘مدم، يمام

 هذا اًمقاىمع يم٤من وؾمقاء زيد، أم طمدي٨م ذم يمام فمٝمره ومقق يم٤من رء إمم أنف اعمحتٛمؾ

 أن همػم رء ذم اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞم٧ًم اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م اعمٜم٤مرة أن سمف ٟمجزم وم٤مًمذي ذاك أو

 ٓ اًمتٌٚمٞمغ يم٤من وم٢مذا ري٥م سمال ُمنموع أُمر - اًمتٌٚمٞمغ وهق - ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك

 اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م أن: إصقل قمٚمؿ ذم شم٘مرر ح٤م ُمنموقم٦م طمٞمٜمئذ ومٝمل هب٤م إٓ حيّمؾ

 .احل٤مضم٦م سم٘مدر شمرومع وًمٙمـ واضم٥م ومٝمق سمف إٓ

 اح٠مذٟم٦م اخت٤مذ قمـ يٖمٜمل اًمٞمقم ًمٚمّمقت اعمٙمؼمة أٓت وضمقد أن رأجل ُمـ أن همػم

 سمدقم٦م يمقٟمف ُمع هذه واحل٤مًم٦م ومٌٜم٤مؤه٤م اًمٓم٤مئٚم٦م، اعم٤ٌمًمغ شمٙمٚمػ وهل ؾمٞمام ٓ ًمٚمتٌٚمٞمغ يم٠مداة

 يدل ومم٤م ًمٚمامل، وشمْمٞمٞمع إهاف ُمـ ومٞمف ح٤م ُمنموع همػم - قمٜمف يٖمٜمل ُم٤م ووضمقد -

 اًمٌت٦م إًمٞمٝم٤م يّمٕمدون ٓ اعم١مذٟملم أن اًمٗم٤مئدة قمديٛم٦م اًمٞمقم ص٤مرت أهن٤م قمغم ىم٤مـمٕم٦م دًٓم٦م

 .اًمّمقت سمٛمٙمؼم قمٜمٝم٤م ُمًتٖمٜملم

 [18-17ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م] 

                                                           

 :اًمت٤مسمٕمل ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد ىمقل هذا يٜم٤مذم وٓ  (1)

 .شيٗمٕمٚمف اهلل قمٌد ويم٤من اعمًجد ذم واإلىم٤مُم٦م اعمٜم٤مرة ذم إذان اًمًٜم٦م ُمـ»

 ُمـ: اًمت٤مسمٕمل ىمقل أن إصقل قمٚمؿ ذم شم٘مرر ح٤م وذًمؽ قمٜمف صحٞمح سمًٜمد 1/87/1 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف

 .[ُمٜمف.]اعمرومقع طمٙمؿ ذم وم٢مٟمف صح٤ميب ؽذًم ىم٤مل إذا ُم٤م سمخالف اعمرومقع طمٙمؿ ذم ًمٞمس يمذا اًمًٜم٦م

 اًمٙمٕم٦ٌم ومقق اًمٗمتح يقم ي١مذن أن سمالٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أُمر: ىم٤مل اًمزسمػم سمـ قمروة طمدي٨م ذم يمام  (1)

 .[ُمٜمف.]ُمرؾمؾ أنف إٓ قمٜمف صحٞمح سمًٜمد 1/87/1 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف
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101 

 هذه وَاجلة وكِٗٗة لٓسٕة ادخالِة ادساجد دم اليالة

 ادخالِات

 شُمٜمِْ٘مص ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة هؾ: اًم٤ًمئؾ إخ ي٘مقل :وداخٓة

 اعم٤ًمضمد أوو٤مع قمالج ذم اًمٕمٛمكم رأجٙمؿ هق وُم٤م ًمٚمًٜم٦م، اعمتٌع اعمّمكم صالة أضمر

 اًمٞمقم؟ ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م

 سمٜم٤مء قمغم اًم٘م٤مئٛمقن أو اعمتٓمققمقن يالطمظ أن إٓ قمالج هٜم٤مك ًمٞمس :الىٗخ

 اًمٙمٚمٛم٦م ذم سمٞم٤مُٟمف ؾمٌؼ ُم٤م ُيراقمقا  أن همػمهؿ، ُمـ أو ُمٜمٝمؿ اإلٟمٗم٤مق يم٤من ؾمقاء اعم٤ًمضمد،

 .٤ًمضمداعم سمٜم٤مء ذم اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م ُمراقم٤مة وضمقب ُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م

 شمقضمٞمف ذم هق اعمج٤مل وإٟمام اًمًٜم٦م، ظمالف قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد إلصالح جم٤مل ٓ 

د ُم٤م  ؿمؽ سمال اًمتقضمٞمف فم٤مهرة اًمٔم٤مهرة وهذه اًمًٜم٦م، إمم طمديث٤مً  اعم٤ًمضمد ُمـ سمٜم٤مؤه ُيرا

 .ُم٤م طَمد   إمم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ُمٜمتنمة أهن٤م

 اًمًٜم٦م قمغم ُمٜمؼم فومٞم سمٜمل ُمًجداً  أضمد ٓ ومٞمف، أنزل يمٜم٧م سمٚمد يمؾ ذم أنف أقمرف أن٤م

 إول اًمّمػ ي٘مٓمع ٓ ُمٜمؼمه سُمٜمل ُمًجداً  أضمد ٓ: إومم ُمـ وأدق أظمرى سمٕم٤ٌمرة أو

 ٟمزًمٜم٤م اًمتل اًمٌالد يمؾ ذم ومٞمٝم٤م دظمٚمٜم٤م اًمتل اعم٤ًمضمد يمؾ ذم ٟمٕمرومف ٟمحـ هذا واًمث٤مين،

 اعمٜمٗم٘مقن أو سمٜم٤مئٝم٤م قمغم اًم٘م٤مئٛمقن اٟمتٌف ىمد اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػماً  دمدون اًمٞمقم ًمٙمـ ومٞمٝم٤م،

 أظمرى ـمري٘م٦م إمم ومٚمج١موا اًمّمػ، ي٘مٓمع اًمذي اعمٜمؼم هذا ًمير اٟمتٌٝمقا  ٤مئٝم٤م،سمٜم قمغم

 إيمثر وهق وسمٕمْمٝم٤م ٟم٤مدر، هذا ًمٙمـ درضم٤مت صمالث وهق اًمًٜم٦م وومؼ قمغم سمٕمْمٝم٤م

 ُمـ يٙمقن اًمدظمقل ًمٙمـ ومقق اعمٜمؼم جيٕمٚمقا  ُمثالً  أنف واًمدوران اًمٚمػ سمٓمري٘م٦م آطمتٞم٤مل

 سم٤مب ُمـ هذا سمؾ سمًٌٞمؾ، ًمنمعا ُمـ ًمٞمس ـمٌٕم٤مً  وهذا ظم٤مص٦م، همروم٦م ُمـ أو اعمحراب

 هٚمؽ.. اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اًمديـ، ذم واًمَتٜمَٓمُّع اًمَتَٙمٚمُّػ

 .«اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ.. اعمتٜمٓمٕمقن

 أو صٗم٤مً  ي٘مٓمع اعمٜمؼم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمري٘م٦م.. اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمري٘م٦م ُمـ أخٓمػ اًمٓمري٘م٦م هذه أن إٓ 
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 هذا ح٤مذا.. اًمَتَٙمٚمُّػ هذا ح٤مذا ًمٙمـ ظمػم، ومٝمذا صػ، أيَّ  شم٘مٓمع ٓ اًمٓمري٘م٦م هذه.. صٗملم

 (ط حمٛمد هدى اهلدى وظمػم) ،«اًمتٙمٚمػ ُمـ سمراء وأُمتل أن٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمتََّمٜمُّع،

 سمالزم وًمٞمس اًمٙمٚمٗم٦م، هذه ُيَٙمٚم ػ وٓ اًمّمػ ي٘مٓمع ٓ إُمر، واٟمتٝمك درضم٤مت صمالث ُمٜمؼم

 ..سمخػم شمٌنم فم٤مهرة ومٝمذه هذه، واًمٚمٗم٦م اًمدورة هذه

.. سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ؾمٜم٦م قمنميـ ىمٌؾ ُم٤م: يٕمٜمل ىمري٥م قمٝمد إمم أرى ٓ يمٜم٧م: ُمثالً  يمذًمؽ

 وىمػ طمٞمثام اًمٜم٤مس أبدًا، ؾمؽمة إمم يت٘مدم اًمًٜم٦م يّمكم أن أراد إذا ُمـ ُمًجد ذم أري ٓ

 .طمرج وٓ طمدث اهلل ؿم٤مء ُم٤م أن أُم٤م يّمكم يّمكم

 ذًمؽ ُمع اًمًٜم٦م قمغم ًمٞمًقا  إؾمػ ُمع أهنؿ ومٞمٝمؿ ٟمٔمـ اًمذيـ إئٛم٦م سمٕمض دمد سمؾ 

 ي٘مٓمع اًمذي اعمٜمؼم سمج٤مٟمٌف ٕن اعمحراب، قمـ سمٕمٞمداً  يّمكم ٕنف أُم٤مُمٝمؿ، اًمًؽمة يْمٕمقن

 اخلػم أن شمٕمٚمٛمقن يمام  ًمٙمـ سمخػم شمٌنم فمقاهر هذه يمؾ.. اًمًؽمة ويْمع يت٠مظمر ومٝمق اًمّمػ

 ًمٚمٜم٤مس، اًمًٜم٦م وسمٞم٤من اًمدقمقة أن ٟمٕمت٘مد ومٜمحـ وًمذًمؽ اًمنم: سمخالف اًمٜم٤مس ذم سمٓملء ؾمػمه

 .يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر ٕن ٚم ٖمقا:سمُ  ُم٤م إذا اًمٜم٤مس ُمـ إىم٤ٌمل ومٞمٝم٤م

 اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال شمٚمؽ يٜمٗم٘مقن اًمذيـ هل١مٓء اطمتامل آٟمٗم٤مً  ووٕم٧م أن٤م هذا أضمؾ ُمـ 

 ذِم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك ُمـ هذا: هلؿ ىمٞمؾ ُوٚم ٚمقا  أهنؿ وزظمرومتٝم٤م، اعم٤ًمضمد رومع ذم

ُ  َأذِنَ  سُمٞمُقٍت   .[17:اًمٜمقر]﴾شُمْروَمعَ  َأنْ  اّللَّ

 يمام سم٢مقمامره٤م هق إٟمام اعم٘مّمقد هق هذا ًمٞمس سمٞمٜمام ُم٤مدي٤ًم، رومٕم٤مً  هٜم٤م اًمرومع يٗمٝمٛمقن 

 .إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء

 ( 55: 17: 11/   797/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادزخرفة ادساجد دم اليالة

 اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة هؾ وًمٙمـ اعم٤ًمضمد، قمالج.. اًمٕمالج ذيمرشمؿ :وداخٓة

 اًمّمالة؟ شمٜم٘مص اعمزظمروم٦م

 ُم٤م يم٠مين ذهٜمل ذم يدور! اهلل ؾمٌح٤من.. ٧ميمٜم أن٤م واهلل أطمًٜم٧م، ٟمٕمؿ، :الىٗخ
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رشمٜمل اجلقاب أمتٛم٧م  ًمٚمحريص سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مص هٜم٤مك ًمٞمس ٓ،! ظمػماً  اهلل وضمزاك ومذيمَّ

 أىمقل، ُم٤م أقمٜمل وأن٤م ًمٚمًٜم٦م، وخم٤مًمٗم٦م سمدقم٦مً  يٙمقن ُم٤م أىمؾ يٙمقن ُمًجد ذم يّمكم أن قمغم

 .ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م أو همػمه ُمـ سمدقم٦م أىمؾ ُمًجد ذم يّمكم أن ي٘مّمد: يٕمٜمل

 أن ؿمؽ ٓ ومٝم١مٓء وهذا، هذا سملم يٗمرىمقن ٓ اًمذيـ اًمٖم٤مومٚمقن ؽأوئل أُم٤م 

 .ُمٜم٘مقص أضمرهؿ

ر وأن٤م   ذم يّمٚمقا  أن قمغم احلريّملم: أىمقل أن٤م ح٤مذا اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه سمٛمثؾ ُأَذيم 

  سمدقم٦م؟ أىمؾ هق ُمًجد

 اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن ضمٞمد سمًٜمد ؾمٜمٜمف ذم داود أبق رواه ح٤م

 اًمّمالة: اًمٜم٤مومذة قمغم يٓمؾ اعمًجد ُمـ يّمٞمح ص٤مئح٤مً  ومًٛمع ًا،ُمًجد دظمؾ قمٜمف شمٕم٤ممم

 هذا ُمـ إٓ سمدقم٦م وضمد ُم٤م سمٜم٤م، وم٤مظمرج سمدقم٦م ومٞمف ُمًجد هذا: ًمّم٤مطمٌف وم٘م٤مل! اًمّمالة

 ٟمٗمس قمغم ضمداً  ُمٜمتنمة ؾمقري٤م ذم سمدقم٦م وهذه واًمّمالة، اًمّمالة: ي٘مقل اًمّم٤مئح

 ُي٘مٞمؿ ويذه٥م ١مذناعم أذن سمٕمدُم٤م اًمٜم٤مومذة يٗمتح وأنٙمره٤م، قمٛمر اسمـ رآه٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م

 .اًمّمالة ؾمت٘م٤مم.. اًمّمالة! ُمّمٚملم ي٤م: ي٘مقل اًمٜم٤مومذة يٗمتح... اًمّمالة

 .جيقز ٓ احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع قمغم اؾمتدراك ؿمؽ سمال هذا 

 ومٞمف رأى ُمًجد ُمـ ًمٞمٜمت٘مؾ خمرضم٤ًم: ًمف وضمد قمٛمر اسمـ أن اًم٘مّم٦م، هذه ُمـ أردت

 .اًمٌدقم٦م هذه ُمثؾ ومٞمف جيد ٓ ُمًجد إمم اًمٌدقم٦م هذه

 إىمؾ خيت٤مر: اًم٤ًمسمؼ ضمقايب ذم ىمٚم٧م ًمذًمؽ سمدقم٦م: ُمـ ختٚمقا  ٓ ُم٤ًمضمدٟم٤م ًمٙمـ 

 اهلل؟ ؿم٤مء إن اجلقاب أمتٛم٧م ًمٕمكم وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل يٙمٚمػ وٓ سمدقم٦ًم،

 اًمٌٜم٤مء اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معم٤ًمضمد يتٕمٚمؼ ومٞمام هذا هؾ ظمػماً، اهلل ضمزاك :وداخٓة

 ظمٓم٠م؟ ٟمٗمًف اإلُم٤مم ذم ًمق واًمزظمروم٦م،

 .اًمٙمالم ٟمٗمس :الىٗخ

 .اًمٙمالم ٟمٗمس :وداخٓة

ٜم ل اإلُم٤مم شم٘مّمد :الىٗخ ًُّ  ضم٤مء وإٓ ًمؽ، شمٞمن إن آظمره، إمم ًمٚم٘مرآن احل٤مومظ اًم

 وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ، يّمٚمقن»: إئٛم٦م طمؼ ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هٜم٤م
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 .«وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم١موا

 ( 55: 11: 10/   797/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بٕاء دم وسجده هبا ملسو هيلع هللا ىلص الٕبي بٕى التي ادواد ِ٘س إلتزام حْم

 الَن؟ هذا دم وسجد

 سمٜم٤مء أرادوا مج٤مقم٦م يقضمد اعمًجد، سمٜم٤مء سمخّمقص ُم٠ًمخ٦م ومٞمف ؿمٞمخ، ي٤م :السائل

 سمجريد، يً٘مٗمقه وضمريد اًمٜمخؾ، وضمذوع سمٓملم اعمًجد يٌٜمقا  وم٘م٤مًمقا  اًم٘مري٦م، ذم ُمًجد

 سمٕمده ُمـ وضم٤مء اًمٓمري٘م٦م، هبذه ُمًجده سمٜمك ط اًمٜمٌل ٕن هذا: قمـ ٟمحٞمد ٓ وىم٤مًمقا 

 ط اًمٜمٌل ـمري٘م٦م قمـ َيـِحٞمدوا ومل اعمًجد، ذم وزادوا وقمٛمر قمٜمف، اهلل ريض سمٙمر أبق

ل سمٕمدهؿ ُمـ قمثامن ضم٤مء وقمٜمدُم٤م هذا، ذم  وأو٤مف احلج٤مرة، وأو٤مف اًمٌٜم٤مء، ذم سَمدَّ

 هذه قمـ يزيدوا وٓ اعمًجد، سمٜم٤مء ذم  اًمًٜم٦م هق هذا إن: ومٞم٘مقًمقا  أظمرى، أؿمٞم٤مء

 .قمٚمٞمٝمؿ ضمقاسمؽ أدري ومام اًمٌٜم٤مء، ذم اًمٓمري٘م٦م

 قمغم قمروقا  اًمّمح٤مسم٦م أن ذيمرت: اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر ُمـ يمذًمؽ يًتدًمقا و 

ـ أُمقآً، ُيْٕمٓمقه أن ط اًمٜمٌل  ً  يمٕمريش قمريش هق إٟمام ٓ،»: وم٘م٤مل اعمًجد، وُيـَح

 مم٤م سم٠مومْمؾ جيٕمٚمف أن إُمٙم٤مٟمٞم٦م قمٜمده ويم٤مٟم٧م اًمّمقرة، هبذه جيٕمٚمف أن إٓ وأبك «ُمقؾمك

 اًمّمقرة؟ هبذه إٓ جيٕمٚمف ومل يم٤من،

 جيقز ٓ اإلؾمالم ذم اعم٤ًمضمد أن ؿمؽ ٓ ظمٓم٠م، وومٞمف طمؼ ومٞمف الماًمٙم هذا :الىٗخ

 إُمر أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ سمٜم٤مئٝم٤م، ورومع شمِمٞمٞمده٤م يمذًمؽ جيقز وٓ سمٜمٞم٤مهن٤م، ذم اعم٤ٌمه٤مة

 سمٜم٤مء سمٓمري٘م٦م متًٙمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ قمـ طمٙمٞمتٝم٤م اًمتل اًمِمٙمٚمٞم٦م قمٜمد ي٘مػ

 ُمـ واًمً٘مػ ُمثاًل، خٞمؾاًمٜم ضمذوع قمغم أي عمًجده، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ وىمع اًمذي اًمقاىمع إُمر هذا ٕن ذًمؽ: وٟمحق اًمٜمخٞمؾ أهمّم٤من

 هذا أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ يدل ُم٤م هٜم٤مك وًمٞمس قم٤مدي، أُمر هق اًمًالم

 .قمٜمف احلَْٞمدة جيقز وٓ اًمتزاُمف وجي٥م اًمذي هق وىمع اًمذي اًمٗمٕمؾ
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 ذم يقضمد اًمتْمٞمٞمؼ، هذا ُمثؾ اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم ذم يقضمد ٓ 

 اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ» اًمرؾمقل يمالم ذم يقضمد «ُمقؾمك يمٕمريش قمريش سمؾ» اًمرؾمقل يمالم

 اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ًمُتَزظْمُرومٜمّٝم٤م» قم٤ٌمس اسمـ وي٘مقل «سم٤معم٤ًمضمد اًمٜم٤مس يت٤ٌمهك طمتك

 شمٜمٝمك اًمتل إطم٤مدي٨م هذه ُمثؾ ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم ذم يقضمد «واًمٜمّم٤مرى

 إذا اعمًٚمٛملم شُمٚمزم يمٚمٛم٦م أي يقضمد ٓ ًمٙمـ سمٜمٞم٤مهن٤م، ذم واعم٤ٌمه٤مة اعم٤ًمضمد زظمروم٦م قمـ

 هذه اًمتزام أن اٟمٔمر إول، ُمًجده ومٞمٝم٤م سمٜمك اًمتل سم٤مًمٓمري٘م٦م اعم٤ًمضمد يٌٜمقا  أن أرادوا

 ُمـ اًمٖمٚمامن سمٕمض إمم ضم٤مء ُمًجده، سمٜمك قمٜمدُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن اًمٓمري٘م٦م

 رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  اًمثٛمـ، ُمٜمل ظمذوا: يٕمٜمل «طم٤مئٓمٙمؿ صم٤مُمٜمقين»: هلؿ وىم٤مل إنّم٤مر،

 ويم٤من وأزاهل٤م، اًمًالم قمٚمٞمف ومٜمٌِمٝم٤م اعمنميملم ىمٌقر هٜم٤مك ويم٤من اًمِم٤مهد، هٜم٤م- اهلل،

 .إًمخ... ًمٚمٛمًجد ا أقمٛمدة وضمٕمٚمٝم٤م وم٘مٓمٕمٝم٤م، اًمٜمخٞمؾ ُمـ ضمذوع هٜم٤مك

 وشمٜمٌِمٝم٤م ىمٌقر ومٞمٝم٤م يٙمقن أرض شمِمؽمي ٓزم يٕمٜمل اًمّمقرة، هذه قمغم اجلٛمقد 

 ٟمخٞمؾ أن٧م ودمٞم٥م قمراء أرض شمِمؽمي سمٞمجقز وُم٤م ٟمخٞمؾ، ومٞمٝم٤م قنيٙم وٓزم وشُمزيٚمٝم٤م

 .ٟمخٞمؾ ُمـ ضمذوع أقمٛمده ُمثالً 

 ه١مٓء أن أقمت٘مد أن٤م أبدًا، اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف ُمـ رء قمٜمده إٟم٤ًمن ي٘مقًمف ُم٤م هذا 

 أهؾ هلؿ يِمٝمد اًمذيـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يٙمقٟمقا  أن ُمـ ومْمالً  قمٚمؿ، ـمالب ص٤مروا ُم٤م سمٕمد

 اًمٕمٍم ذم اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب آوم٦م سمؾ احل٤مض، اًمٕمٍم آوم٦م وهذه واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ

 ىمٌؾ ُمـ يٙمقٟمقا  مل اًمٕمٚمؿ، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  قمرومقا  سم٠مهنؿ يِمٕمروا أن عمجرد أهنؿ هق احل٤مض،

ٚمَّط قمٚمام، رء سمٙمؾ أطم٤مـمقا  ىمد أهنؿ وفمٜمقا  رؤوؾمٝمؿ، رومٕمقا  سمف، قمٚمؿ قمغم ًَ  قمٚمٞمٝمؿ وَمَت

 صمالث»: ًمًالموا اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل يِمٛمٚمٝمؿ أن وٟمخِمك واًمُٕمج٥م، اًمٖمرور

 .أوًٓ  هذا «سمرأجف رأي ذي يمؾ وإقمج٤مب ُمّتٌع، وهقًى  ُُمٓم٤مع ؿُمح   ُمٝمٚمٙم٤مت،

 قمـ ٟم٘مقل ُمتك اجلٝمؾ، أهؾ ُمـ ٕهنؿ يتج٤مهٚمقن: أىمقل وٓ جيٝمٚمقن ه١مٓء: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ومٝم١مٓء يتج٤مهؾ، ٟمٗمًف ذم هلقًى  ومٝمق اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ يم٤من إذا يتج٤مهؾ؟ اًمِمخص

 احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمٜمخٞمؾ سمدل سم٤مخلِم٥م ءضم٤م قمثامن طمٞمٜمام اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ًمٞمًقا 

 قمٚمٞمف أىمروه أُمراً  يم٤من أم قمٚمٞمف؟ ذًمؽ أنٙمروا هؾ دم٤مهف، اًمّمح٤مسم٦م ُمقىمػ يم٤من ُم٤م أجْم٤ًم،
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 .أن٤م قمٚمٛم٧م ومٞمام قمٚمٞمف أنٙمره أطمد وُم٤م

 ٟمٗمؽمض صمؿ هذه، ومٕمٚمتف قمٚمٞمف أنٙمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمداً  أن قمٚمٛمقا  أوئلؽ أن أفمـ وُم٤م

 إومْمؾ؟ خم٤مًمٗم٦م هق أم اًمتحريؿ أهق: اإلٟمٙم٤مر هذا َوْزن ُم٤م أنٙمر، ُمـ وضمد ىمد أنف

م ومال ضمدًا، دىمٞمؼ سمٛمٞمزان شُمْقزن أن جي٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ أن ؿمؽ ٓ  يم٤من ُم٤م ُٟمَحر 

 .إًمخ.. ُم٤ٌمطم٤مً  يم٤من ُم٤م ٟمٙمره وٓ ُمٙمروه٤مً 

 اعمًٚمٛملم قمغم يٗمروقا  أن إمم سمٜم٤م يٕمقدوا أن ه١مٓء قمغم أظمِمك ُم٤م أظمِمك وأن٤م

 أن إمم سمٜم٤م يٕمقدون ه١مٓء ًمٕمؾ أىمقل اًمتٕمٌػم، ذم دىمٞمؼ ػمهم أيمقن ًمٕمكم أو اًمَتَٛمتُّع، قمدم

 يٕمرومٝم٤م ٓ اًمتل اًمريمقب وؾم٤مئؾ ُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم اهلل ظمٚمؼ سمام اًمتٛمتع جيقز ٓ: ٟم٘مقل

 واًمٌٖم٤مل واحلٛمػم واجِلاَمل اإلسمؾ ريمقب إمم ٟمٕمقد أن قمٚمٞمٜم٤م ويقضمٌقن إوًمقن،

 َوخَيُْٚمُؼ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف ؾسمٛمث إًمٞمٝم٤م وأؿم٤مر اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه وٟمدع واخلٞمقل،

 .ٟمٕمؿ هٜم٤م، إمم ٟمّمؾ أن أظمِمك ُم٤م أظمِمك [8:اًمٜمحؾ] ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  َٓ  َُم٤م

 ٓ وم٘م٤مًمقا  سم٤معمًجد، ُُمْٚمَح٘م٦م ُمٙمت٦ٌم ذم أُم٤م اعمًجد، سمٜم٤مء ذم وم٘مط هذا ي٘مقًمقا  هؿ :السائل

قا  يريدوا اًمٌٜم٤مء وًمٙمـ دظمؾ هل٤م ُم٤م وهذه واحلديد، سم٤مٓؾمٛمٜم٧م شُمٌْٜمك أن ُم٤مٟمع ًُ  ..ي٠متَ

 ُم٤مٟمع؟ ذم ُم٤م اًمكم هق أجش :خالىٗ

ٌْٜمَك أن ُم٤مٟمع ذم ُم٤م: السائل  واحلامُم٤مت.. و سم٤معمًجد ُمٚمح٘م٦م ُمٙمت٦ٌم ُمٙمت٦ٌم، شُم

 وم٘مط اعمًجد وإٟمام وهذا، وإؾمٛمٜم٧م سم٤محلديد شُمٌٜمك أن ُم٤مٟمع ٓ ي٘مقًمقن هذه واعمراومؼ

 وقمٛمر؟ سمٙمر أيب وومٕمؾ ط اًمٜمٌل سمٗمٕمؾ اىمتداءً 

 ُم٤مذا؟ قمغم يدل روقمٛم سمٙمر أبق ومٕمؾ اظمتٚمٗمٜم٤م، ُم٤م أظمل ي٤م :الىٗخ

 .اًمًٜم٦م هذه ُٟمحٞمل أن وٟمريد إومْمؾ، هق هذا: ي٘مقًمقن هؿ ٓ،: السائل

 إومْمؾ؟ هق رء سمٙمؾ يتٛمًٙمقن إومْمؾ هق ي٘مقًمقن اًمذيـ ه١مٓء: الىٗخ

 .ٟمحًٌٝمؿ ظمػم قمغم أقمٚمؿ واهلل متًؽ، ُمتٛمًٙمقن هؿ واهلل :السائل

 ..أقمٚمؿ اهلل: الىٗخ
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 اًمِمٞمخ واؾم٠مل ٟم٤مس، اًمِمٞمخ اؾم٠مل قا ىم٤مًم ؿمٞمخ ي٤م هؿ حلٔم٦م ؿمٞمخ ي٤م صمؿ: السائل

 ٕنف اًمٕمٚمامء: اؾم٠مل ىم٤مًمقا  هذا، أوىمٗمقا  أن هؿ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اعمِم٤ميخ واؾم٠مل ُم٘مٌالً 

 أهؾ  اعمِم٤ميخ اؾم٠مخقا : وىم٤مًمقا  اًمرأي، هذا قمغم يم٤مٟمقا  ومٝمؿ سم٤معمًجد، شمؼمع هٜم٤مك ذم

َتْٗمتلم يم٤مٟمقا  هؿ ؿمٞمخ ي٤م ـمٚمٌٝمؿ هذا هؿ هذا ذم جيٞمٌقا  ومامذا اًمٕمٚمؿ ًْ  ؟.ُُم

ح أن ًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م همػم قمٜمدي ُم٤م أن٤م اجلقاب، ؾمٌؼ: الىٗخ  : وم٠مىمقل ُأَس 

 اًمٜمخٞمؾ؟ سمالد ذم أم سمٚمد، يمؾ ذم أهق هذا ىمقهلؿ

 هذا ؾم٠مختٝمؿ ُم٤م اًمٗمٕمؾ، هذا يٗمٕمٚمقا  أن يريدون هؿ سمٚمدهؿ ذم واهلل: السائل 

 .أقمٚمؿ اهلل اًم١ًمال

 ومٙمرهؿ ودائرة ،قَمَٓمٜمِٝمؿ ِوْٞمؼ شمٕمرف طمتك شم٠ًمخٝمؿ أن جي٥م ؿمٞمخ، ي٤م: الىٗخ

 اهلل ذيٕم٦م حيٍمون ه١مٓء أنٗمٝمؿ، أرٟم٦ٌم ُمـ أبٕمد إمم يٜمٔمرون ٓ ه١مٓء ضمدًا، حمدودة

 .ومٞمٝم٤م هؿ سم٠مرض

 اًمٙمالم أجش اًمٜمخٞمؾ؟ ضمذوع إًمٞمٜم٤م ُيرؾمٚمقا  هٜم٤م ُمًجدًا، ٟمٌٜمل أن ٟمحـ أردٟم٤م وم٢مذا 

 إمم ٤مء،اًمِمت ذم واًم٘مر احلَرّ  دومع إمم حيت٤مضمقن وُم٤م إُمر، هذا ُمتٞمن قمٜمدهؿ يم٤من إذا هذا

 .ؿم٤مؤوا ُم٤م ذًمؽ ومٚمٞمٗمٕمٚمقا  اًمٞمقم، ٟمتٕم٤مـمٝم٤م ٟمحـ اًمتل اًمً٘مقف هذه ُمثؾ

 إبٜمٞم٦م هذه يمؾ ُٟمٜمِْٙمر وٟمحـ اعم٤ًمضمد، إمم اًمزظم٤مرف إدظم٤مل قمدم ذم ُمٕمٝمؿ ٟمحـ 

 احلرم ذم اعمًجديـ ذم اًمتقؾمٕم٦م ـمري٘م٦م وٟمٜمٙمر اعم٤ًمضمد، ٟمٛمٓمٝم٤م قمغم اًمٞمقم شُمٌٜمك اًمتل

 .ُمنموقم٦م ػمهم زظم٤مرف يمٚمٝم٤م هذه اعمدين، واحلرم اعمٙمل

 ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه اًمذي قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىمقل هٜم٤م ويٕمجٌٜمل 

 «واًم٘مر احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: اًمٜمٌقي اعمًجد ذم سم٤مًمزي٤مدة أُمره ًمٚمذي ىم٤مل ُُمَٕمٚم٘م٤ًم، صحٞمحف

 وٓ شُمـَحٛمر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ» ه١مٓء، مج٤مقمتؽ قمغم طمج٦م أتخذه هذا وأن٤م

 وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ» اعمّمٚمح٦م، وضمٚم٥م اعمٗمًدة دومع سملم مجع ػؿم٤مي «شُمَّمٗمر

 هؿ احلرارة، قمٚمٞمٝم٤م يٖمٚم٥م اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ذم ُمثالً  اًمٌالد سمٕمض ذم «شُمَّمٗمر وٓ شُمـَحٛمر

... سم٤مًم٤ٌمـمقن يم٤من إذا أنف ًمٙمـ واًمري٤مح، اهلقاء يتخٚمٚمٝم٤م اًمتل اعم٤ًمضمد هذه ُمثؾ ذم اقمت٤مدوا
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 .إًمخ... احلرارة حيٌس اًم٤ٌمـمقن هذا أن سم٥ًٌم ومٞمف ضمحٞمؿ سمٞمّمػم

ٌَّف اًمزي٤مدة وؿ طمٞمٜمام اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر نإ: أىمقل أن وم٘مّمدي   سمٜم٤مء ذم اًم٘م٤مقمدة إمم َٟم

 .«شمّمٗمر وٓ حتٛمر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: اعم٤ًمضمد

 ذيمرٟم٤مه٤م، اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٜمف ُمٜمٝمل وهذا زيٜم٦م، واًمتّمٗمػم اًمتحٛمػم

 قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م أوًٓ  ًمٞمتٛمٙمٜمقا  وؾمٞمٚم٦م هذه واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس قمغم حم٤مومٔم٦مً  ًمٙمـ

 واحلدي٨م «طم٘م٤مً  قمٚمٞمؽ جلًدك إن»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ذم داظمؾ وهذا صحتٝمؿ،

 .واًمَ٘مرّ  احلر َذّ  قمٜمف يدومع أن ص٤مطمٌف قمغم اجلًد طمؼ ومٛمـ اًمّمحٞمح، ذم ُمٕمروف

 أن ُم٤مٟمع ذم ومام د،اعمًج هذا ذم أجْم٤مً  ىم٤مئامً  احلؼ هذا يم٤من ُمًجدًا، سمٜمقا  ُم٤م وم٢مذا 

ٌْٜمَك  وٓ وظمِمققمٝمؿ، وصالهتؿ سمٕم٤ٌمدهتؿ ُمٓمٛمئٜملم ومٞمف يٙمقٟمقن سمٓمريؼ اعمًجد هذا ُي

 ًمٞمس سمٓمري٘م٦م سمٜمل ىمد اعمًجد يٙمقن طمٞمٜمام اًمّمالة أثٜم٤مء ذم...اعمراوح سم٠مظمذ هيتٛمقن

 ه١مٓء يتٌٜم٤مه٤م اًمتل وم٤مًمٓمري٘م٦م واًم٘مر، احلر أُمٜمقا  ًمٙمـ إًمخ، و و وإصٗمر إمحر ومٞمٝم٤م

 .«واًم٘مر احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مًمف اًمذي هذا حي٘مؼ ٓ ٓزم يمٌمء

 ٕنف ومٕمؾ: ُم٤م ومٕمؾ طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م إن أىمقل وأن٤م 

 ُمـ أقمٛمدة اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل شمٞمن يم٤من ًمق أنف هلؿ أجـ ُمـ ًمف شمٞمن اًمذي هذا

 ذم قمٜمدٟم٤م يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  يمام اخلِمٌٞم٦م، اًمً٘مقف ُمـ هلؿ وشمٞمن..ضم٤مهزة ُمثالً  ظمِم٥م

 سم٤مًمتٌـ اخلٚمٞمط إمحر اًمٓملم ُمٜمف وومقق رىمٞم٘م٤مً  ظمِم٤ٌمً  يٛمدون اًم٘مري٥م اًمٕمٝمد ُمـ ؾمقري٤م

 .احلر يدومع ومٝمذا

 يت٠مظمر يم٤من ُم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل َُمٞمًْقراً  يم٤من ًمق هذا أن أقمت٘مد أن٤م 

 هق اًمٞمقم، حـٟم يم٠مُمث٤مًمٜم٤م ًمٞمس مج٤مقم٦م ي٤م اًمرؾمقل صمؿ إول، ُمًجده سمٜمك يمام ويٌٜمٞمف قمٜمف

 وقمغم ُمٝمؾ قمغم ُمًجداً  يٌٜمل أن وُمتٗمرغ وم٤ميض هق اًمدقمقة سمتٌٚمٞمغ ُمِمٖمقل اًمرؾمقل

 ـمريؼ سم٠مىمرب اعمًجد هذا ذم اًمٜم٤مس جيٛمع أن يريد أن هق ٓ دراؾم٦م، وقمغم ختٓمٞمط

 ُم٤م ذيمرٟم٤م، يمام اًمٗم٤مروق وهق اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل ُمثٚمام ًمف شمٞمن ًمق ًمٙمـ ًمف، ُمٞمنة

 ُمٕمنم ٟمحـ ٟمٗمتخر يمام احل٘مٞم٘م٦م ذم ضم٤مء ٕنف ذًمؽ: ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞم٘مٍم

 سمتح٘مٞمؼ  ضم٤مء أنف اإلؾمالم ومْمٞمٚم٦م ُمـ أن إظمرى، إدي٤من أصح٤مب قمغم اعمًٚمٛملم
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ؼ ٓ اجلٛمقد هذا ذم اًمتٛمًؽ هذا واطمد، آن ذم واًمروح اح٤مدة ُمّمٚمح٦م  إٓ ُيـَح٘م 

 أيمـ»:اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمروطمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م أُم٤م وم٘مط، اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

ر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس  .«شمّمٗمر وٓ شُمـَحٛم 

 وىمٗمقا  أهنؿ وإُم٤م قمٛمر، أثر قمغم ي٘مٗمقا  مل أهنؿ إُم٤م: رضمٚملم أطمد ه١مٓء أن ؿمؽ سمال 

 وٓ هؿ، يروٟمف ُم٤م ُيٕمجٌٝمؿ أنف واًمٖمرور، اًمٗمتٜم٦م شم٠ميت هٜم٤م وُمـ رؤوؾمٝمؿ، وريمٌقا  قمٚمٞمف

 .اًمًٚمػ ىم٤مًمف ُم٤م يٕمجٌٝمؿ

 اعمًجد ذاك يٌٜمل قمثامن وهذا اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ي٘مقل قمٛمر هذا اًمًٚمػ، ومٕمٚمف ُم٤م أو 

 اًمرؾمقل، ـمري٘م٦م قمغم اعمًجد سمٜم٤مء إمم يٕمقدون وأوئلؽ ًمف، اهلل ينه٤م اًمتل سمٓمري٘متف

 ُم٘مّمقدة قم٤ٌمدة يٕمٜمل سمذاشمف، ُم٘مّمقد أُمر سم٠منف يقطمل ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمرؾمقل ـمري٘م٦م

 .ًمف شمٞمن اًمذي هذا وإٟمام ًمذاهت٤م،

 ( 55: 75: 75/ 871/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد صحن دم وٗت ُدفن إذا

 أتقىمٕمٝم٤م، يمٜم٧م ُم٤م ضمدا همري٦ٌم فم٤مهرة وضمدٟم٤م ُم٤ًمضمد، سمٕمض هٜم٤م َُمّريٜم٤م :السائل

 اعمًجد ُمـ ىمري٥م اًم٘مٌقر أن اعمِمٙمٚم٦م ُمًجديـ، ُمـ أيمثر ُم٤ًمضمد ذم ىمٌقر وضمدٟم٤م أن

 .اعمًجد يٛملم

 داظمؾ؟ وإٓ ظم٤مرج: اًمِمٞمخ

 داظمؾ أن اعمًجد، ص٤مطم٥م َوصَّ : ىم٤مًمقا  هلؿ، ىمٚمٜم٤م اعمًجد، ظم٤مرج: السائل

 .يًٛمقه٤م اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمًجد ظم٤مرج اعمًجد، ؾمقر

 .اعمًجد صحـ: اًمِمٞمخ

 ظم٤مرج رء أول هذا: ىم٤مًمقا  هلؿ، ىمٚمٜم٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك اعمًجد، صحـ: السائل 

 ..سم٤مًمٌٜم٤مء شمؼمع وهق سم٤مٕرض شمؼمع هق ص٤مطم٥م َوصَّ  رء صم٤مين اعمًجد،

 .ُم٤مت ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن وهق: اًمِمٞمخ 
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171 

 اعمًجد هذا ذم اًمّمالة جيقز هؾ: أن إُمر ومٞمف، ُمدومقن هق ُمٞم٧م ٓ، :لالسائ 

 ؟ اخل٤مرج

 .اخل٤مرج: اًمِمٞمخ 

 قم٤مزم ؾمقر سمٜمٞمٜم٤م إذا رء صم٤مين اعمًجد، صحـ ذم اعمًجد ظم٤مرج اعمدومقن :اًم٤ًمئؾ 

 ٟم٘مٚمف، إُمٙم٤مٟمٞم٦م ذم إذا أنف: اًم١ًمال واًمث٤مين هذا، جيقز هؾ اعمًجد صحـ قمـ وومّمٚمٜم٤مه

 ُمـ سمٕمدُم٤م ظمقاـمرهؿ، ضمؼم أضمؾ ُمـ قمٚمٞمف ٟمّمكم هؾ ٟم٘مٜمٕمٝمؿ...اعمٞم٧م أهؾ واىمتٜمع

 ؟ ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ظمػماً  اهلل وضمزاك قمٚمٞمف، وٟمّمكم ومٞمف وٟمحٓمف ٟمحٛمٚمف

 .ىمديٛمٝم٤م وآ اعمامت طمدي٨م هق: اًمِمٞمخ 

 .ىمديٛمٝم٤م :السائل 

 .قمٔم٤مُم٤م وأصٌح رُمٞمام، أصٌح أن يٙمقن أن جيقز يٕمٜمل: اًمِمٞمخ 

 .ٟمٕمؿ: السائل 

 اًمذي اجلدار ذًمؽ ًمٌٜم٤مء اعمًجد، صحـ قمـ إظمراضمف أن يٌدو اًمذي: الىٗخ 

 سمحرم يًٛمك ومٞمام اًمّمالة سملم ومرق ومال هٙمذا، سم٘مل إن ًمٙمـ اًمقاضم٥م، هق ذيمرشمف

 يُمؾ   ٕنف اعمًجد: صحـ سمامذا؟ ؾمٛمٞمٜم٤مه اًمذي ظم٤مرج أو اعمً٘مػ داظمؾ أي اعمًجد

 اًمذي اًمًقر ُمع سم٤مب ًمف أخٞمس ُمًجد، اؾمٛمف اعمًجد، وصحـ اعمًجد طمرم ُمـ

 صحـ قمـ اًم٘مؼم ُيـخرج أو ًمُٞمٌٕمد يٗمرق: ؾمقر سمٜم٤مء هق اجلذري احلؾ ٢مًذاوم ذيمرشمؿ

 ...هق هذا اعمًجد

 ومٝمذا رُمٞمام، أو قمٔم٤مُم٤م ص٤مر يٕمٜمل يٙمقن وىمد آظمر ُمٙم٤من ذم ودومٜمف اًم٘مؼم ٟمٌش أُم٤م

 .حيًـ ُم٤م

 ومالن ُم٤ًمضمد مخس أرسمع زم وذيمر وواطمد، أن٤م أتٙمٚمؿ أىمقل، أن٤م واهلل :السائل 

 ىمدوة شمّمػم طمتك اعمٞم٧م هذا إظمراج ُمـ متٙمٜم٤م يٕمٜمل اإذً : وم٠مىمقل قمٛمؾ، وومالن قمٛمؾ

، هب٤م وشمًٛمع  .ظمػماً  اهلل اكضمز ويٕمرومقا
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 وؾمٞمٚم٦م ومٞمف دام ُم٤م اًم٘مؼم، ٟمٌش أرى ٓ أن٤م ًمٙمـ ؿمئ٧م، ُم٤م ىُمؾ أن٧م: اًمِمٞمخ 

 ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اًمٓمري٘م٦م هبذه ىمؼم ومٞمف ُمًجد ُمـ اًمّمالة ُمِمٙمٚم٦م ُمـ ًمٚمخالص

 .اًم٘مؼم وسملم اعمًجد سملم يٗمّمؾ ذياًم اًمًقر سمٜم٤مء وهق قمٚمٞمٝم٤م، أضم٧ٌم وأن٤م قمٜمٝم٤م،

 هق ومٝمؾ اعمًجد ىمٌٚم٦م ذم ًمٞمس اًم٘مؼم يم٤من إذا هذا وم٘مط، واطمدة ُمالطمٔم٦م هٜم٤م وًمٙمـ 

 .اعمِمٙمٚم٦م  شمزول هذه سم٤مًمٓمريؼ اهلل، ؿم٤مء إن ؾؾمٝم وم٤مُٕمر ي٤ًمرا أو يٛمٞمٜم٤م اعمًجد ضم٤مٟم٥م

 .اعمقوقع ذم ؾم٤مسم٘م٦م ومتقى ًمؽ ؿمٞمخ، :السائل 

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ 

 يم٤من وم٢مذا ُيزال، اًمذي هق اعمٕمتدي أن اعمقوقع، ذم ؾم٤مسم٘م٦م ومتقى ًمؽ :اًم٤ًمئؾ 

 اًم٘مؼم، يزال اعمًجد ذم ووع اًم٘مؼم يم٤من وإذا اعمًجد، يزال ىمؼم قمغم سُمٜمل اعمًجد

 .يٜم٤مذم اًمٙمالم هذا وأن

 يٜم٤مذم ٓ ضمديد خمرج هذا ًمٙمـ هبذا، ٟم٘مقل أن ٟمريد ٓ ٟمحـ سم٤مًمؽ، ـمقل: اًمِمٞمخ 

 ًمٙمـ اعمًجد، ُمـ أظمرضمف وإٟمام اعمًجد، ذم اًم٘مؼم ظَمٚم ـل ٟم٘مقل ُم٤م ٟمحـ آٟمٗم٤م، ىمٚمٜم٤مه ُم٤م

 يمام اجلث٦م يم٤مٟم٧م أو قمٔم٤مُم٤م يم٤من إن اعمٞم٧م سمٜم٘مؾ أو ؾمقر، سمٌٜم٤مء إُم٤م: ـمري٘مت٤من إلظمراضمف

 .ذاك يٜم٤مذم ُم٤م ومٝمذا هل،

 ٓ سم٠مهنؿ: هذا أظمقك ي٘مقل هٜم٤م ًمٙمـ مت٤مُم٤م، شمٕمرومقن اًمذي ُمع ٟمزال ٓ وٟمحـ 

 أين قمغم احلؾ، هق هذا يٕمٜمل إًذا اًمًقر، سمٌٜم٤مء يروقن ٓ يروقن؟ ٓ سمامذا يروقن

 .ًمٚمٜم٤مس إرو٤مئف حم٤موًم٦م ذم سم٠مبٞمف ي٘متدي ٓ سم٠من آسمـ أذيمر أن أريد

 ( 55: 07: 15/ 777/واًمٜمقر اهلدى)  

 ( 55: 55: 01/ 778/واًمٜمقر اهلدى)





 الصفوف لتسوية اخليط





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اخلٞمط ًمتًقي٦م اًمّمٗمقف
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 اليِوف لتسوية ادسجد دم اخلٗط صد

 . اعمًجد ذم اخلٞمط ؿمد طمٙمؿ :وداخٓة

 شمًقي٦م ؾمٜم٦م اعمًٚمٛملم إمه٤مل وسم٥ًٌم احل٤مض: اًمٕمٍم ذم ٌتدعاعم ُمـ :الىٗخ

 .اًمّمٗمقف

 (55: 57: 77/   117/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اليِوف لتسوية ادسجد دم اخلٗط صد حْم

 اعم٤ًمضمد، ذم قمٚمٞمٝم٤م آقمتامد جيقز ٓ والًم٦م سمدقم٦م اعم٤ًمضمد ذم اخلط ُمد :الىٗخ

د، وىم٧م وذم اعم٤ًمضمد، سمٕمض ذم إٓ مهللا  ُُمٜمَْحروم٦م سُمٜمَِٞم٧م اًمتل اعم٤ًمضمد: أقمٜمل ُُمـَحدَّ

 ُمًجداً  ُأْوىِمَٗم٧م صمؿ داراً  يم٤مٟم٧م إٟمام ُمًجدًا، سُمٜمٞم٧م إصؾ ذم شمٙمـ مل أو اًم٘مٌٚم٦م، قمـ

 .ي٤ًمر أو يٛمٞمٜم٤مً  ُمٜمحروم٦م اًمدار هذه ىمٌٚم٦م أن قمغم واشُمِٗمؼ

 هذا اخلٞمط ُمد ُمـ سم٠مس ٓ اعمّمٚملم، ُمـ ًمٚمجامهػم اًمّمػ شمًقي٦م ًمتّمحٞمح ومٝمٜم٤م: 

 .وشمٕمٚمٞمامً  شمٜمٌٞمٝم٤مً  اخلط، هذا أو

َتْٖمٜمَك أظمرى وؾمٞمٚم٦م اخت٤مذ يٜمٌٖمل ٕنف إبد: إمم ًمٞمس وًمٙمـ  ًْ  هذه قمـ هب٤م ُي

ح يم٠من إومم، اًمقؾمٞمٚم٦م  ُمـ وًمق ؿمٙمكم، وًمق سم٤مب، سمٌٜم٤مئف اعمًجد ىمٌٚم٦م ُمثالً  ُيَّمحَّ

 .اًم٘مٌٚم٦م إمم يتقضمف رأؾم٤مً  اًمداظمؾ أن سمحٞم٨م ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو ظمٗمٞمػ ظمِم٥م

ٌَْٚمُتٝم٤م اًمتل اعم٤ًمضمد أُم٤م   ومقوع صحٞمح، واًمٙمٕم٦ٌم اًم٘مٌٚم٦م إمم وادم٤مهٝم٤م صحٞمح٦م ىِم

 .اًمًٜم٦م شُمٜم٤َمذِم  ٕهن٤م اًمْمالًم٦م: اًمٌِدع ُمـ اخلط هذا

 إُمر سمقاضم٥م اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ىمٞم٤مم وشُمٜم٤َمذِم  اًمّمٗمقف، شمًقي٦م ؾُمٜم٦َّم شُمٜم٤َمذِم : أقمٜمل 

 .سم٤معمّمٚملم يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م

 وم٘مد اخلٞمط، قمغم ٝم٤مومٞم اًمّمٗمقف وشمًقي٦م اعم٤ًمضمد، ذم اًمّمالة اقمت٤مدوا إذا وم٢مهنؿ 
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 هذه شمٜمتنم سمدأت اًمتل اعمّمٚمٞم٤مت ذم يٙمقن وىمد ظمٞمط، ومٞمف ًمٞمس ُمًجد ذم يّمٚمقن

 أؾمقأ  ُمـ اًمّمػ ومتجد اًمٕمراء، ذم يّمٚمقن اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم هلل واحلٛمد اًمًٜم٦م

هنؿ ومل ُم٤ًمضمدهؿ، ذم يتٛمرٟمقا  مل ٕهنؿ ُيـْحًٜمقن: ٓ اًمّمٗمقف،  قمغم أئٛمُتٝمؿ ُيَٛمر 

 .اخلٞمط قمغم إٓ ّمٚمقني ٓ ٕهنؿ اًمّمػ: شمًقي٦م

 ُمـ ؿمؽ سمال وهذا اعمٌتدع، اخلٞمط قمغم اًمّمالة قمغم أئٛمتٝمؿ ُمع يٕمتٛمدون ومٝمؿ 

: ي٘مقل اًمذي ؾمٚمٗمٜم٤م، سمٕمض قمـ ضم٤مءت اًمتل أصم٤مر ًمٌٕمض وشم٠ميمٞمداً  اًمِمٞمٓم٤من، وطمل

ٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م هذه. «ؾمٜم٦م وُأُِمْٞمَت٧م إٓ سمدقم٦م، ُأطْمِدصَم٧م ُم٤م» ًُ  .اًمٞمد ًَمـْٛمس َٟمْٚمَٛم

 ي٤م ًمٚمث٤مين أطمد ي٘مقل ٓ ًمٙمل اعمًجد: ذم اخلط ُمد ؿ،أجديٙم سملم اعمث٤مل هق وهذه

م أظمل ر، شَمَ٘مدَّ  يٗمٕمؾ اًمرؾمقل يم٤من يمام مت٤مُم٤ًم، ُمًت٘مٞمامً  اًمّمػ ُيّمٌح طمتك وشَم٠َمظمَّ

 .قمٜمف اهلل ريض قمثامن زُمـ ذم يم٤من طمتك سمٕمده، ُمـ واخلٚمٗم٤مء

 ضمدًا، قمٔمٞمامً  شمٙم٤مصمراً  اًمّمٗمقف وشمٙم٤مصمرت سم٤معمّمٚملم، اًمٜمٌقي اعمًجد اشمًع ح٤م 

 وي٤ًمقمده اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م اجلٛمٞمع ي٠مُمر ومٝمق اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م ُمٕمٜمٞم٤م صؿمخ ويُمؾُّ 

َٛمع أن سمٕمد إٓ أيمؼم، اهلل: ي٘مقًمقا  ومال اعمقفمػ، ذًمؽ ًْ ي ُمـ َي ق  ًَ  سم٠من ًمٚمّمٗمقف اعمُـ

 .اؾمتقت ىمد اًمّمٗمقف

ٜمَـ هذه  ًُ  عمد اعمُـَٞمّنة اًمقؾم٤مئؾ أن ُوضِمَدت صمؿ سمٕمٞمد، زُمـ ُمٜمذ ُأْخِٖمَٞم٧م ىمد اًم

 هٜم٤مك ًمٞمس أبٞمض، سمخط اًمًج٤مضمٞمد يٓمٌٕمقا  وص٤مروا ومٞمٝم٤م، وشمٗمٜمٜمقا  اعم٤ًمضمد، ذم اخلط

 يم٤من اًمذي اًمّمٗمقف شمًقي٦م ُٕمر شمٕمٓمٞمؾ يمٚمف هذا آظمره، إمم اعمًجد أول ُمـ ظمط ُمد

ّقون»: ي٘مقل يم٤من أنف درضم٦م إمم شمًقيتٝم٤م قمغم احلض ذم ي٤ٌمًمغ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًَ  ًمُت

وا» «وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ،  اًمّمٗمقف شمًقي٦م وم٢من ؿ،صٗمقومٙم ؾَمقُّ

 .«اًمّمالة مت٤مم ُمـ»: إظمرى اًمرواي٦م وذم «اًمّمالة طمًـ ُمـ

 اإلُم٤مُم٦م ٕن إئٛم٦م: أهدره٤م ىمد: -أىمقل سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم- إطم٤مدي٨م هذه صح٦م وُمع

 وفمٞمٗم٦م احلٙمقُمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ يم٤ًمئر أصٌح٧م اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ يمٙمؾ اًمٞمقم واًمت٠مذيـ

 وم٤مإلُم٤مم وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل وضمف هب٤م يٌتٖمل وٓ اهلل، وضمف هب٤م َيْ٘مُّمد ٓ اعمقفمػ ي١مدهي٤م

 سمٞمٜمام أرو٤ًم، يرُمٞمف سمِّده أيمت٤مومف، قمغم احِلْٛمؾ طم٤مُمؾ يم٢مٟم٤ًمن ه٤مًمقفمٞمٗم٦م ُمـ خيٚمص سمِّده
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 ُمـ» وهن٤مرًا، ًمٞمالً  احلًٜم٤مت ُأخقف سمقاؾمٓمتف يٙمت٥ًم ضمق ًمف َهّٞم٠م رسمٜم٤م اهلل ؿم٤مء ُم٤م اإلُم٤مم

َـّ   أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م ؾقمٛم ُمـ وأضمر أضمره٤م ومٚمف طمًٜم٦ًم، ؾُمٜم٦َّم اإلؾمالم ذم ؾَم

 .«ؿمٞمئ٤مً  أضمقرهؿ ُمـ ُيٜمِْ٘مَص 

 سمف وم٤مهتدى ذقمل، طمٙمؿ قمغم أو ؾمٜم٦م قمغم اعمّمٚملم أطمد دل يمٚمام اإلُم٤مم ومٝمذا 

 ُمثؾ ذم رهم٦ٌم هٜم٤مك يٕمد مل ًمٙمـ أرؿمده، اًمذي ًمذًمؽ أضمره يُمت٥َِم  ومٕمٚمف يمٚمام اعمّمكم،

 وم٢مُم٤مم ًمذًمؽ ضمٚم٦م:اًمٕم٤م إضمقر ذم اًمرهم٦ٌم ُمـ قمٜمدهؿ ُم٤م سم٘مدر أضمٚم٦م إضمقر هذه

 اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م اًمٜم٤مس ي٠مُمر ٓ أيمؼم، اهلل: وي٘مقل إٓ اًمّمالة شم٘م٤مم يٙم٤مد ٓ اعم٤ًمضمد

 أصؾ ٓ طمدي٨م ومٚمتًٛمٕمـ ؾمٛمٕم٧م وإن وٟمحقمه٤م، اًمّمحٞمحلم احلديثلم هذيـ سمٛمثؾ

 .ًمف أصؾ ٓ طمدي٨م ««إقمقج اًمّمػ إمم يٜمٔمر ٓ اهلل إن اؾمتقوا،»» ًمف،

 ويٕمج٥م إـمالىم٤ًم، اًمًٜم٦م يمت٥م ذم ًمف أصؾ ٓ طمدي٨م هذا، اًمٕمزاء يًتحؼ ُم٤م اعمٞم٧م

 هذا ُمِمٝمقر ؾمقري٤م ذم اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م هذه إطم٤مدي٨م، هذه شَمِِمٞمع يمٞمػ اإلٟم٤ًمن

 أُم٤مشمقه٤م، اًمّمحٞمح٦م وم٤مٕطم٤مدي٨م وهٙمذا، أجْم٤ًم، وؾمٛمٕمتف هٜم٤م وضمئ٧م احلدي٨م،

ٜمَـ يٗمٕمٚمقن ويمذًمؽ أطمٞمقه٤م، هل٤م أصؾ ٓ اًمتل وإطم٤مدي٨م ًُ  يقم ويمؾ ُيِٛمٞمُتقهن٤م، سم٤مًم

 .اخلٞمط هذا اًمٌدع هذه وُمـ ضمديدة، سمدقم٦م

 قمرومتؿ ىمد وهذا والًم٦م، سمدقم٦م يٙمقن شم٤مرةً  اعمًجد ذم يقوع اًمذي هذا اخلط: إذاً 

 صٗمتف ُمًجد ذم اًم٘مٌٚم٦م ًمت٘مقيؿ اعمرؾمٚم٦م: اعمّمٚمح٦م سم٤مب ُمـ يٙمقن ىمد وشم٤مرةً  اًم٥ًٌم،

 .آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت يمام

 ٓ أجْم٤مً  ومٝمذا اًم٘مٌٚم٦م، قمـ ُمٜمحرف اًمذي هذا اعمًجد، ذم اخلٞمط هبذا اًمرو٤م ًمٙمـ 

 .اًم٘مٌٚم٦م إمم صالشمف ذم يًتقي اإلٟم٤ًمن طمتك اجلدار شم٘مقيؿ جي٥م ٕنف جيقز:

ّٛمٞمف اعمًجد يٙمقن اعمالطمٔم٤مت، سمٕمض ٟمالطمظ ٟمحـ صمؿ  ًَ  داظمكم ىمٓمٕمتلم، ُٟم

قه اًمداظمكم وظم٤مرضمل، ٛمُّ ًَ  سم٤معمًجد، ُمٚمحؼ ىمًؿ أو اعمًجد ؾم٤مطم٦م اًم٤ًمطم٦م احلرم، ُي

 اًمذيـ اًمٜم٤مس أُم٤م اًم٘مٌٚم٦م، قمغم اخلٞمط قمغم اًمداظمؾ ذم يّمٚمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ومتجد

 اجلدار وهذا أُم٤مُمٝمؿ، اًمذي اجلدار ىمٌٚمتٝمؿ ٕنف اًم٘مٌٚم٦م: قمـ ُمٜمحروملم وراء يّمٚمقن

 ذم اًمذي ومتجد اجلدار، يًت٘مٌٚمقن ومٝمؿ اًمداظمكم، واًم٘مًؿ اخل٤مرضمل اًم٘مًؿ سملم وم٤مصؾ



  اخلٞمط ًمتًقي٦م اًمّمٗمقف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ف واخلٞمط سم٤مخلٞمط ُم٘متدي هذا ٕنف هٙمذا: يّمكم وهذا هٙمذا، يّمكم اعمًجد داظمؾ  ُوضم 

 .اًم٘مٌٚم٦م ضمدار قمـ اعمت٠مظمر اجلدار هق اًمذي سم٤مجلدار ُم٘متدي وهذا اًم٘مٌٚم٦م، إمم

 ًمٞم٧ًم ُم٤مدي٦م، وؾم٤مئؾ قمغم واقمتامدهؿ اٟمت٤ٌمهٝمؿ، وقمدم اًمٜم٤مس همٗمٚم٦م اًم٥ًٌم 

 .واًم٘مٚم٥م اًمٚم٥م ُمـ وٓ اًمٕم٘مؾ ُمـ ظم٤مرضم٦م

 (55: 58: 59/ 101/ واًمٜمقر اهلدى)



 املساجد ياتوقف
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 ادسجد عذ ادوقوفة الْتب ادسجد إوام أخِى إذا

 رسقتٖا؟ جيوز هل

 ُمٙم٤من، ذم وووٕمٝم٤م اًمٙمت٥م مجع ُمٍم، ذم ُمًجد، إُم٤مم ومٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم :وداخٓة

 أن رهمؿ هب٤م، آٟمتٗم٤مع ُمـ اًمٜم٤مس وُمٜمع قُمٝمدة، قمكمَّ  إهن٤م: وم٘م٤مل ؿِمَقال، ذم ُمثالً  ومٚمٞمٙمـ

  هىمتٝم٤م؟ جيقز هؾ ٟم٤مومٕم٦م، يمت٥م وومٞمٝم٤م شمٗم٤مؾمػم ومٞمٝم٤م

  أجـ؟ إمم حيٛمٚمف واًمِمقال :الىٗخ

 اًمتل اًمٜم٤مس أجدي قمـ أبٕمده وًمٙمـ. اجل٤مُمع ُمـ ُيـْخِرضمف ٓ اعمًجد، ذم :ةوداخٓ

 . اًمٙمت٥م هبذه شمٜمتٗمع

  هيديؽ؟ اهلل أجـ، ووٕمٝم٤م أظمل ي٤م :الىٗخ

 . سمٞمتف ذم ووٕمٝم٤م أجـ، أقمرف ٓ :وداخٓة

 . ًمؽ أىمقًمف أن٤م اًمذي هذا :الىٗخ

 . سمٞمتف ذم ٟمٕمؿ، :وداخٓة

  سمٞمتف؟ ذم ووٕمٝم٤م ح٤مذا ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 . قمٚمٞمف قُمْٝمَدة أهن٤م قمغم :وداخٓة

اد هب٤م يٜمتٗمع ٓ اًمٙمت٥م هذه أن شمٕمٜمل أن٧م يٕمٜمل :الىٗخ   اعمًجد؟ ُروَّ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

  سمف؟ يٜمتٗمٕمقن آظمر ُمًجد يقضمد أٓ ـمٞم٥م، :الىٗخ

 . سمف يٜمتٗمٕمقن آظمر، ُمًجد يقضمد يٕمٜمل :وداخٓة

  يقضمد؟ وإٓ يقضمد ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 . يقضمد :وداخٓة

 . يم٤مٕصؾ طمرام اًمنىم٦م: إذاً  :الىٗخ

 . ٟمٕمؿ :وداخٓة

 خمتًٍما ( 55: 10: 79/ 117/واًمٜمقر اهلدى)
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 ادسجد عذ ادوقوف األووال دم التنف

 ذم ومٞمٝم٤م اًمتٍمف جيقز هؾ ُم٤مل، ُمـ ىمٞمٛم٦م ُم٤مل، عمًجد[ ُأوىِمػ إذا] :وداخٓة

 ٓ؟ أم اعمًجد ؿم١مون همػم

 .إًمٞمف سمح٤مضم٦م هق ُمثٚمف آظمر ُمًجد ذم سف إذا إٓ جيقز، ٓ. ٓ :الىٗخ

 .اًم٘مٞمٛم٦م هلذه حيت٤مج ٓ اعمًجد يم٤من وإن :اخٓةود

ف: أىمقل أن٤م :الىٗخ  .آظمر ُمًجد ذم ُيٍْمَ

 (55: 17: 19/ 117/واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد حاجة ون بالِائض التنف حْم

 ويٙمقن اعمًجد، طم٤مضم٦م قمـ وم٤مئْم٦م شمٙمقن اًمتل ًمٚمٛمٗمروؿم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم ادّٓي:

٦م طم٤مضم٦م ذم يٙمقن اًم٘م٤مدم أو اإلُم٤مم  ذم ويٗمرؿمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م، ُيـَح٤موِمظ أن طسمنم إًمٞمٝم٤م، ُم٤مؾمَّ

وه اًمذي اًمٌٞم٧م  جم٤مدٓت[ ٕنف] اًمدًمٞمؾ[ وُم٤م] ذقمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمف، ًمٚمًٙمٜمك َأقَمدُّ

 إوم٤موؾ؟ سملم و سمٞمٜمٜم٤م ص٤مرت

 سمٗمراش يٗمرؿمف أن يريد اًمذي اًمٌٞم٧م يم٤من إن سمد، وٓ شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م :الىٗخ

 .ومال وإٓ ومٞمجقز وىمػ، أنف أي ًمٚمٛمًجد، اًمٌٞم٧م يٕمٜمل اعمًجد، مت٤مم ُمـ هق اعمًجد

 ......طمتك وًمٙمـ إدًم٦م قمـ ٟم٠ًمل ٓ قمٚمٛمتٛمقٟم٤م يمام ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ يٕمٜمل ادّٓي:

 ُمقىمقف اعمًجد -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اجلقاب ٟمٗمس ذم واًمدًمٞمؾ :الىٗخ

 .ُمقىمقوم٦م -أجْم٤مً - وهل ومٝمق اعمًجد ُمـ هل اًمتل واًمدار ًمٚمٛمًٚمٛملم،

 ًمٞمٜمتٗمع عمًجد،ا ُمـ ذاك أو اًمٗمراش هذا إظمراج جيقز ٓ: ٟم٘مقل ح٤مذا ومٜمحـ 

  اعمًجد؟ ظم٤مرج آظمر ُمًٚمؿ

 .اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقاىمػ ذط: اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ  رء ُمع ي٘مقًمقن اًمٗم٘مٝم٤مء ٕن
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 جيقز ٓ يمذًمؽ واؾمتئج٤مره، إجي٤مره جيقز ٓ ومٙمام سم٤معمًجد، ُُمٚمحؼ اعمًجد ومٌٞم٧م 

 .اًمدار ظم٤مرج وإظمراضمف اًمخ،... ومراؿمف ذم ُمت٤مقمف، ذم اًمتٍمف

 سمٜمٗمس ُمٚمحؼ اعمًجد دار ومراش ًجد،اعم سمدار ُمٚمحؼ اعمًجد ومراش يمذًمؽ 

 جيري اعمًجد قمغم اًمقىمػ ُمـ جيري ومام واطمد، وىمػ ومٝمل واطمدة، سمٜم٤مي٦م هل اعمًجد

 .ظم٤مص دًمٞمؾ إمم حتت٤مج ُم٤م وم٤مًم٘مْمٞم٦م اعمًجد، دار قمغم -أجْم٤مً -

 ُمثؾ رء سمزرع اًم٘م٤مئؿ أو اإلُم٤مم يٕمٜمل ًمٚمامء، سم٤مًمٜم٦ًٌم صٚم٦م ًمف ؾم١ماًمف ادّٓي:

 .ًمٞم٠ميمٚمف يمذا أو اًمٌٜمدورة

 سمٞمزرع؟ ويـ :ٗخالى

 .ًمٜمٗمًف يًتخدُمٝم٤م طمتك اعمٝمؿ اعمًجد، سمجقار ُمٜمٓم٘م٦م ذم ادّٓي:

 ظم٤مرج أو اعمًجد ذم شم٘مقل أن إُم٤م اعمًجد، سمجقار ُمٜمٓم٘م٦م ذم شم٘مقل ُم٤م ٓ :الىٗخ

 .اعمًجد

 .زرقم٧م ًمق ٕنف ًمٞمش، شمٕمتؼم هل ادّٓي:

 هق هذا: أؾم٠مل قمؿ أن٤م اجلقاب ُمٕمٓمل أن٧م شمٕمٚمؾ قمؿ ًمٞمش يمٞمػ :الىٗخ

 .اجلقاب

 .اعمًجد ظم٤مرج هل ادّٓي:

 .ًمٞمش زم شم٘مقل حتت٤مج ُم٤م يٛمٙمـ سمٕمديـ :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ أي ادّٓي:

 وإٓ ُمِم٤مقم٦م أرض اعمًجد قمـ اخل٤مرج هذا ـمٞم٥م، اعمًجد، ظم٤مرج :الىٗخ

 ممٚمقيم٦م؟

 .ممٚمقيم٦م أرض ادّٓي:

 .ًمف ي١مذن أن إٓ ًمٚمزارع وًمٞمس ًمف، ومٝمق ُم٤مًمؽ أرض ذم يزرع ُم٤م وم٢من :الىٗخ



  وىمٗمٞم٤مت اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .أؿم٤مء يمام أزرع أين اعمج٤مل ليٕمٓمٞمٜم ًمف، ي١مذن ادّٓي:

 اًمٌح٨م ضورة ًمٙمـ ؾم١ماًمؽ، ُمـ إضم٧م ُم٤م يمٚمٝم٤م اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه يمقيس :الىٗخ

 .اًمٌٞم٤من هذا أضم٤م وآؾمتٗمّم٤مل

 سمٕمٞمدة هل أو اعمًجد سمج٤مٟم٥م هل اًمتل إرض هذه سملم ومرق ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  

 سمزرقمٝم٤م، هب٤م، يتٛمتع أن اًمٜم٤مس ُمـ ًمزيد أِذن إرض ص٤مطم٥م دام ُم٤م اعمًجد، قمـ

 أن ٕطمد جيقز وٓ ذًمؽ، ذم رء ومال ُم٤مًمؽ، يم٠منف ُمًت٠مضمر، يم٠منف ص٤مر ،...سمـ سمًٙمٜمٝم٤م،

 .سم٢مذٟمف إٓ زرع سمام آٟمتٗم٤مع ذم يِم٤مريمف

 .اعمًجد ُم٤مء اح٤مء، قمـ أؾم٠مل ادّٓي:

 ٕهٚمف، ًمٌٞمتف، اعمًجد سمامء يٜمتٗمع أن ًمٖمػمك شم٠مذن هؾ سمٞمجقز، ُم٤م جيقز، ُم٤م :الىٗخ

 .ٓ اجلقاب، ٓ،: اجلقاب اعمًجد؟ دار يًٙمٜمقن ٓ وهؿ

ار يًٛمقه ذم ُمثالً  -أجْم٤مً - ادّٓي:  اًم٘مروي ًمٚمٛمًجد شم٤مسمع أؿمج٤مر ومٞمف ُمزروع َدوَّ

 .اًمدوار هذا ًمٞمً٘مقا  -أجْم٤مً - اعمًجد ُم٤مء ُمـ ي٠مظمذوا

 .اجلقاب ٟمٗمس :الىٗخ

 .قمكمَّ  سمػمدوا ُم٤م ًمٙمـ أبٚمٖمتٝمؿ، ُم٤م ادّٓي:

 .سمٛمًٞمٓمر قمٚمٞمٝمؿ ًم٧ًَم  :الىٗخ



 املسحد يف حفالت إقامة
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 ادساجد دم احلِالت قاوةإ حْم

 ُمنطمٞم٤مت ؾمٞمٙمقن اهلل ؿم٤مء إن احلٗمٚم٦م هذه ذم طمٗمٚم٦م، يٙمقن اًمٕمٞمد ذم :وداخٓة

ر يمٚمامت ويمٚمٝم٤م اًمدومقف، ُمـ ظم٤مًمٞم٦م وأن٤مؿمٞمد ه٤مدوم٦م، إؾمالُمٞم٦م  وشمِمجع سم٤مجلٝم٤مد شُمَذيم 

 ذم اهلل ؿم٤مء إن احلٗمٚم٦م هذه ؾمٞمٙمقن اعمًجد وذم اًمدقمقة، ؾمٌٞمؾ ذم وهل اعمًٚمٛملم،

ن احلٗمٚم٦م ومٞمف ؾمت٘م٤مم اًمذي واعمًجد اعمًجد،  وـم٤مسمؼ قمٚمقي ـم٤مسمؼ ـم٤مسم٘ملم ُمـ ُُمَٙمق 

 اعمنطمٞم٤مت ذم... احلٗمٚم٦م هٜم٤مك وؾمتٙمقن ًمٚمرضم٤مل، اًمٕمٚمقي وم٤مًمٓم٤مسمؼ ؾمٗمكم،

 سمقاؾمٓم٦م اًمٜم٤ًمء إمم إقمغم ُمـ اًمّمقرة وؾمتٜم٘مؾ ًمٚمٜم٤ًمء، اًمًٗمكم واًمٓم٤مسمؼ وإن٤مؿمٞمد،

 ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ اًمٗمٞمديق، يم٤مُمػمات

 ظمٓم٥م يقضمد ُمنطمٞم٤مت، اإلؾمالم ديـ ذم اإلؾمالم أخ ي٤م يقضمد ٓ: أوًٓ  :الىٗخ

 ،ط اهلل رؾمقل أطم٤مدي٨م وُمـ اهلل، يمت٤مب ُمـ شُمـْخَت٤مر وىمّمص، وُمقاقمظ دروس ويقضمد

 اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، أُم٤م اعمنطمٞم٤مت، أُم٤م ٟم٤ًمًء، أو رضم٤مًٓ  يم٤مٟمقا  ؾمقاء اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف وُيَرسّمك ُيَقضّمف

 ًمٞمس اإلؾمالم اإلؾمالم، قمـ أضمٜمٌٞم٦م يم٤مومرة همرسمٞم٦م قم٤مدة خيٗم٤ميمؿ ٓ أفمـ يمام ـمري٘م٦م ومٝمذه

 يتٕمٚمؼ ومٞمام اعمدىمع وم٘مرهؿ ذم اًمٖمرسمٞملم أن ٟمحـ ٟمٕمرف اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه ُمثؾ إمم سمح٤مضم٦م

 هؿ هذا اعمدىمع ًمٗم٘مرهؿ واًمٌخؾ، اًمِمح ُمـ وشمٓمٝمػمه٤م وشمزيمٞمتٝم٤م وهتذيٌٝم٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ، سمؽمسمٞم٦م

 قزجي ومال واًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، اعمنطمٞم٤مت هذه ُمثؾ إمم سمح٤مضم٦م أهنؿ - ٟمٕمذرهؿ وٟمحـ - سمح٤مضم٦م

 .ي٘مٚمدوهؿ وأن هبؿ، يتِمٌٝمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم

 ط اًمٜمٌل أن ؾمٜمٜمف، ذم اًمؽمُمذي اإلُم٤مم رواه ُم٤م طمديث٤مً  ىمرأت أو ؾمٛمٕم٧م وًمٕمٚمؽ 

 اعمنميمقن يم٤من اًمًدر ؿمجر ُمـ وخٛم٦م سمِمجرة ومٛمروا طمٜملم، همزوة ذم راضمٕم٤مً  يم٤من

 يمام أنقاط ذات ًمٜم٤م اضمٕمؾ اهلل رؾمقل ي٤م: ُمٜمٝمؿ ىم٤مئؾ وم٘م٤مل أؾمٚمحتٝمؿ، قمٚمٞمٝم٤م ُيَٕمٚم ٘مقن

اّلل أكرب، هذه السـن، »: ُمٖمْم٥م وهق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل أنقاط، ذات هلؿ

ٜم٤َم إًَِمـًٝم٤م يَماَم هَلُْؿ آخَِٝم٦مٌ ﴿لؼد قؾتم كام قال قوم موسى دوسى:   . «﴾اضْمَٕمؾ ًمَّ

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م ؿمت٤من يمٚمٛم٦ًم، اًمّمح٤مسم٦م أوئلؽ قمغم أنٙمر ط اًمٜمٌل أن يمٞمػ وم٤مٟمٔمر

 وإٟمام وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ اًمٕمجؾ يٕمٌدوا أن ـمٚمٌقا  اًمذيـ ُمقؾمك، ىمقم يمٚمٛم٦م

 هلؿ يمام أنقاط ذات ًمٜم٤م اضمٕمؾ» أؾمٚمحتٝمؿ، قمٚمٞمٝم٤م ُيَٕمٚم ٘مقن ؿمجرة أصح٤مسمف سمٕمض ـمٚم٥م

 .اإلٟمٙم٤مر أؿمد قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠منٙمر «أنقاط ذات

ر ومٜمحـ: وًمذًمؽ   اًمٙمٗمر سمالد قم٘مر ذم شمٕمٞمِمقن اًمذيـ وأنتؿ سمٕم٤مُم٦م، اعمًٚمٛملم ُٟمَحذ 
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 ومٞمٍمومٙمؿ هبؿ، شمتِمٌٝمقا  وأن وقم٤مداهتؿ، شم٘م٤مًمٞمدهؿ قمٚمٞمٙمؿ شمتٖمٚم٥م أن ُمـ ص٦م،سمخ٤م

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا اإلؾمالم، سمف ضم٤مء مم٤م سم٘مٚمٞمؾ أو سمٙمثػم اًمتٛمًؽ قمـ ذًمؽ

 اًم٘م٤مئٛمقن يم٤من ُمٝمام ختٚمق ٓ اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، وهذه اعمنطمٞم٤مت هذه: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ

 اًمٜم٤ًمء طاظمتال ُمـ خَتُْؾ  مل إن سمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م احلقادت ًمرسمط يمذب، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م

 سمّمٌل رضمؾ أو سم٤مُمرأة، رضمؾ يتِمٌف أن ُمـ خيٚمق ومال ذًمؽ ُمـ ظمٚم٧م وإن سم٤مًمرضم٤مل،

 .ُمًٚمؿ قمغم ختٗمك ٓ اًمتل اعمًتٜمٙمرة إُمقر ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو أُمرد،

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شُمْدظِمٚمقا  أن ُمـ طمذاري طمذاري: ًمٙمؿ ٕىمقل اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ُمـ أنتٝمل ًمذًمؽ 

 إرادة، ذًمؽ ذم ًمٙمؿ يم٤من إن ُمًجديمؿ، ذم وهمػمه٤م اعمنطمٞم٤مت ُمـ اعمحدصم٦م إُمقر هذه

)من رأى مـؽم مـؽرًا فؾيغيه بيده، : اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف وإٓ اهلل، ؿم٤مء إن ٟم٤مضمح وؾمٕمل

 همػمه؟فإن مل يستطع فبؾسانه، فإن مل يستطع فبؼؾبه، وذلك أضعف اإليامن( 

 وىمد سمحٗمؾ، ي٘مقُمقا  أن اعمًجد ذم اًمٜم٤مس ُمثالً  ٟمٛمٜمع أن ٟمحـ طم٤موًمٜم٤م :وداخٓة

 ٟمحـ ظم٤مص٦م قمٚمٞمٜم٤م، ومٞمٜم٘مٚمٌقا  اعمًجد، ذم ومتٜم٦م ؾمتٙمقن سم٠مهن٤م ؿمٝمر، ىمٌؾ ُمـ ًمف طُمي  

 ومت٤مٟمقن، ٟمحـ ومٞم٘مقًمقا  اًمًـ، ذم اًمٙم٤ٌمر هٜم٤مك اعمًجد أهؾ ٟمٕم٤مرض ٟمحـ دائامً  اًمِم٤ٌمب

 ؟...ٟمٙمٚمٛمٝمؿ أم سم٤مًم٘مقة ٟمٛمٜمٕمٝمؿ هؾ اهلل، ؿم٤مء إن احلٗمؾ همداً  هلؿ، ٟمٗمٕمؾ ومامذا

 ىمقة أىمقى، اًمُ٘مّقشملم أي أدري ٓ أنٜمل ص٦موسمخ٤م شمٗمٞمد، اًم٘مقة أن أقمت٘مد ُم٤م. ٓ :الىٗخ

 واًمْمالل، اًمٙمٗمر سمالد قم٘مر ذم آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام شمٕمٞمِمقن أنٙمؿ ؾمٞمام وٓ اًم٤ٌمـمؾ، ىمقة أم احلؼ

 شمًتٕمٛمٚمقا  أن جي٥م أنف اًمٖم٤مئ٥م، يرى ٓ ُم٤م يرى واًمِم٤مهد سمٕمٞمد، ُمـ أراه وم٤مًمذي وًمذًمؽ

اد ُع إَِل َسبِيِل َربَِّك ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمع ُمٜمٙمؿ دم٤موسم٤مً  اًمِمدة: قمـ شمٌتٕمدوا وأن احِلْٙمَٛم٦م،

َسنُ  ُم  بِالَّتِي ِهَي أَح  ََسـَِة َوَجادِْل  ِعَظِة اْل  َؿِة َواد َو  ؽ 
 .[110:اًمٜمحؾ]﴾بِاْل ِ

 (55: 18: 57/ 111/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم الَرس حْم

 إقمراس؟ اعمًجد ذم اًمٕمرس طمٙمؿ ُم٤م :وداخٓة

 .سمدقم٦م :الىٗخ

 ( 55: 07: 11/ 111/  واًمٜمقر اهلدى) 



 الهساء مصلى لفص





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ومّمؾ ُمّمغم اًمٜم٤ًمء
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  بِاصل ادسجد باقي عن الٕساء ويذ فيل حْم

 اًمٜمٌل ي٘مقل ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمذي احلدي٨م ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م :وداخٓة

 أن اًمٖمرف ذم وم٤مٔن «آظمره٤م وظمػمه٤م أوهل٤م، اًمٜم٤ًمء صٗمقف ذ إن»: ُمٕمٜم٤مه ومٞمام ط

 أن ٕن احلدي٨م؟ فم٤مهر قمٚمٞمف دل يمام يمذًمؽ، هق احلٙمؿ هؾ: ًمذًمؽ اعمٕمدة، اعمٖمٚم٘م٦م

 ذم شمٙمٚمٛمقا  ح٤م أنف وُمٕمٚمقم اًمرضم٤مل، قمـ ُمٕمزل ذم اًمٜم٤ًمء ٕن اعمٖمٚم٘م٦م: هذه إُم٤ميمـ

 أىمرب ٕهنؿ أوهل٤م: اًمٜم٤ًمء صٗمقف ذ يٕمٜمل يمقن ذم اًمٕمٚم٦م أن ذيمروا احلدي٨م، ذح

 ذم يمذًمؽ هق احلدي٨م فم٤مهر هؾ وم٤معمٕمٜمك اًمٜمقوي، يذيمره ومٞمام ذيمر يمام اًمرضم٤مل، إمم

 أن؟ اعمٖمٚم٘م٦م ٤ميمـإُم هذه

 اًم٤ًمئؾ أن أفمـ ٕنٜمل اًم١ًمال: قمـ ُأضمٞم٥م أن أؾمتٓمٞمع ٓ اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م :الىٗخ

 .سمدقم٦م هذه ٕن ذًمؽ: أرى ٓ وأن٤م اإلهمالق، هذا سمنمقمٞم٦م يٕمؽمف

 اعمجتٛمع، وم٤ًمد سم٥ًٌم اًمقؾمٞمٕم٦م: ظم٤مص٦م اعم٤ًمضمد ذم طمًٌٝمـ أو اًمٜم٤ًمء همٚمؼ 

 ذم يتٕمروـ أهنـ وسمحٞم٨م اإلُم٤مم، طمريم٤مت قمٚمٞمٝمـ ختٗمك سمحٞم٨م همروم٦م، ذم طمًٌٝمـ

 .اًمٌٓمالن درضم٦م إمم سم٤مًمّمالة ًمإلظمالل إطمٞم٤من سمٕمض

 مت٤مُم٤مً  هق اعم٤ًمضمد، ذم هبـ ظم٤مص٦م طمجرات ذم اًمٜم٤ًمء همٚمؼ: اقمت٘م٤مدي ذم هق 

 قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم ٟمرضمع أن ومٞمج٥م طم٤مدث، أُمر ذًمؽ يمؾ اًمٓمقيؾ، سم٤معمٜمؼم اًمّمػ يم٘مٓمع

 وـمٌٕم٤مً  أُمس، ٟم٤ًمء همػم ٞمقماًم ٟم٤ًمء إٟمف: ىمٞمؾ..أُمس سُمح٨م اًمٌح٨م هذا إول، اًمًٚمػ

 .ُُمَِم٤مهد هذا

 َيٓمَّٚمع ُم٤م طمتك اًمٖمرف هذه ذم اًمٜم٤ًمء ٟمحٌس أن يٜمٌٖمل أنف: اًم٘مٞمؾ هذا وُمٖمزى 

 .قمقراهتـ ُمـ رء قمغم اًمرضم٤مل

 إٟمف: ـمقيؾ سمح٨م ذم وم٘مٚم٧م وٞمؼ، واًمقىم٧م اًمٌمء، سمٕمض ُمٓمقًٓ  ضمقايب ومٙم٤من 

 ٕن اًمٖمرف: ذهه ذم اًمٜم٤ًمء حتٌس أن اعمنموقم٦م، اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُمـ هذا ًمٞمس

 سم٤مًمقاضم٤ٌمت سم٤مًم٘مٞم٤مم اًمٜم٤ًمء، وومٞمف اإلؾمالُمل اعمجتٛمع إظمالل هق احلٌس ؾم٥ٌم

 .اًمنمقمٞم٦م
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 ذم ُيْٚمَؼ  ًمـ اًمنمقمل، سم٤مجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٤ٌٌمت اعم٤ًمضمد إمم يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء أن ومٚمق 

 .ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء حيًٌقا  أن اًمٖمرف، هذه يٌٜمقن اًمذيـ ذهـ

 ٓسمس اًمٚم ـل سمٞمدظمٚمقا  ًمٜم٤ًمءا سمٕمض إٟمف -إؾمػ ُمع- سم٤معمِم٤مهدة يرون ح٤م ًمٙمـ 

 ٟمّمػ إمم سمجٚم٤ٌمب، وًمٞمس ضمٚم٤ٌمب،: اًمٞمقم ي٘مقًمقن ُم٤م أو سم٤مًمٓمقه، أو اجل٤ميم٧م ه٤م

 .آظمره إمم.. و.. و ؿمٗم٤موم٦م حلٛمٞم٦م ضمقارب ٓسم٦ًم ورسمام اًم٤ًمىملم،

 َٟمْحُج٥م ٟمحـ: إذاً  اًمٕمقرات، هذه رؤي٦م ذم ي٘مع أن اًمرضم٤مل أنٔم٤مر ومٚمحج٥م 

 .اًمرضم٤مل قمـ اعمًجد ذم اًمٜم٤ًمء

 سم٤معمجتٛمع وٟمٕمقد اإلؾمالم، شمٓمٌٞمؼ إمم ٟمٕمقد أن ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م، ٓ :ًمف ٟم٘مقل

 .إول اًمٕمٝمد ذم إُمر قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم يتجزأ  ٓ يمالً  اإلؾمالُمل

 وـمالهبؿ سمٕمٚمامئٝمؿ اعمًٚمٛمقن يٕمقد أن ٟمريد اًمٞمقم، اعمجتٛمع ٟمح٤مرب ٟمحـ

 ُم٤مٟمع ٓ اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل، ىم٤مل ًمٙمـ ُمذهٌٞمف، ٓ اًمًٚمػ، قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم وقم٤مُّمتٝمؿ

 .اًمْمٞم٘م٦م اعمذهٌٞم٦م إمم ٓ إول، إُمر يم٤من يمام آظمتالف ُمـ

 اًمًٚمػ، قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم واًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م سم٤معمجتٛمٕم٤مت ٟمٕمقد أن أجْم٤مً  ٟمريد 

 احلٞمؾ شُمـَٛمثؾ اًمتل اعمٜم٤مسمر ومٞمٝم٤م ٟمريد ٓ اًمٓمقيٚم٦م، اعمٜم٤مسمر ومٞمٝم٤م ٟمريد ٓ يم٤معم٤ًمضمد،

 .اًمنمقمٞم٦م

 ُمـ يدظمؾ ُمٜم٤مسمر ذم سمٜم٤م ومٓمٚمٕمقا  اًمّمٗمقف، شم٘مٓمع اًم٘مديٛم٦م اعمٜم٤مسمر إٟمف اٟمتٌٝمقا  

 هذه واًمٚمٗم٦م اًمدورة هذه ًمٞمش همروم٦م، ذم ومقق ُمـ اًمٜم٤مس قمغم ويّمٕمد اعمحراب،

 يمؿ حمٛمد، هدي اهلدي ظمػم اًم٘مت٤مل، اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك درضم٤مت صمالث سمٙمٚمٝم٤م؟

وَم٦م: هذه قمغم اخلٓمٞم٥م هذا يّمٕمد طمتك واًمدٟم٤مٟمػم اًمدراهؿ ُمـ يٙمٚمػ  ُم٤م سمزقمؿ اًمنُمْ

 اًمٙمٚمٗم٦م، هذه سمدون يٛمٙمـ ًمٙمـ واضم٥م، هذا اًمزقمؿ، هذا طمًـ ّمػ،اًم ٟم٘مٓمع ٟمريد

 .اًمزظم٤مرف هذه ٟمريد ٓ يمذًمؽ اعم٠ًمخ٦م، واٟمتٝم٧م درضم٤مت صمالث ومٞمف ُمٜمؼماً  ٟمتخذ أن

 .ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟمقا  اًمٚم ـل اًمرضم٤مل ُمثؾ اًمٜم٤ًمء ٟمريد ًمٚمٜم٤ًمء، اًمٖمرف هذه ُٟمريد ٓ: أظمػماً  

 احلدي٨م يرد طمٞمٜمئذٍ و اًمّمٗمقف، يت٘مدُمقن واًمرضم٤مل حمتج٤ٌمت، يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء 
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ها أوْلا(.: اًم٤ًمسمؼ  )خي صػوف الـساء آخرها، وََشه

 هذه سمٜمٞم٤من ذم آٟمحراف ُمـ ٟمرى ُم٤م سم٥ًٌم احلدي٨م: دًٓم٦م ٟمٕمٙمس أن ٟمريد ومال 

 .اعم٤ًمضمد ذم اًمٖمرف

 ( 55: 10: 19/ 119/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم لٕٓساء وْان ختيٗص عدم

ة ًمٚمٜم٤ًمء، ُمٙم٤من وومٞمف عمٕمٚمٛملم،ا إؾمٙم٤من ذم ضمديداً  ُمًجدً  ٟمٌٜمل :وداخٓة  ؾُمدَّ

 قمٚمٞمٙمؿ خيٗمك وٓ ومًؼ، ُمـ اًمٌالد ذم ُم٤م ًمٙمثرة ُمٜمٝم٤م، اإلُم٤مم ُمِم٤مهدة اًمٜم٤ًمء شمًتٓمٞمع

ٟمٜم٤م قمٜمد اىمؽماح ص٤مر أظمرى، أُمقر ُمـ ٌِْ٘مل ًمٚمٜم٤ًمء، اًمًدة ٟمٚمٖمل أن احلل ذم إظمقا  وُٟم

ام ًمٚمرضم٤مل، ُمدظمٚمٝم٤م ّمٝم٤م هؾ أومْمؾ، وم٠مهيُّ ٌِْ٘مٞمٝم٤م أم ًمٚمٜم٤ًمء ُٟمَخّم   وضمزاك ؟ًمٚمرضم٤مل ُٟم

 .ظمػماً  اهلل

 اًمًدة؟ سم٢مًمٖم٤مء اىمؽمح يٕمٜمل ؿمق زم؟ ووح ُم٤م :الىٗخ

 أن ًمٚمٜم٤ًمء ٟمريد ُم٤م يٕمٜمل ًمٚمٜم٤ًمء، اًمًدة ختّمٞمص إًمٖم٤مء اىمؽمح اًمكم ٓ :وداخٓة

 .اسمتداءاً  أصالً  اعمًجد ذم ًمٚمّمالة ي٠متلم

 .جيقز ٓ :الىٗخ

 .ًمٚمٜم٤ًمء ٟمخّمّمٝم٤م :وداخٓة

 اًمًدة ومٙمرة شمٌ٘مقا  أن إُم٤م اعمًجد، إمم اًمدظمقل ُمـ اًمٜم٤ًمء يٛمٜمع جيقز ٓ :الىٗخ

 اعمًجد آظمر ذم ُمٙم٤مٟم٤مً  هلـ دمٕمٚمقا  أن وإُم٤م اإلُم٤مم، ُمٜمٝم٤م يرون سمحٞم٨م ًمٚمٜم٤ًمء خمّمّم٦م

 .اإلُم٤مم رؤي٦م ُمـ ُمٜمف يتٛمٙمٜمقن أجْم٤مً 

 ( 55: 57: 17/ 177/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 ٘حوه أو شتارة أو بجدار ادسجد دم الٕساء ويذ فيل حْم

 اعمًٚمٛملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م سمف ي٘مقم شمٜمٔمٞمؿ أّي : وهق رءٌ  ُيالطمظ أن يٜمٌٖمل :الىٗخ

 ًمٞمس اًم٘مدوة، هق ٕنف اًمًالم: قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ُمٜمحك ومٞمف ُيٜمْحك أن يٜمٌٖمل

ٌُؾ ذم وأجْم٤مً  سمؾ واعم٘م٤مصد، اًمٖم٤مي٤مت ذم وم٘مط ًُ  اًمٖم٤مي٤مت ًمتٚمؽ اعمقِصٚم٦م واًمقؾم٤مئؾ اًم

 ُيِ٘مْٛمـ أن قمغم ٤ًمءاًمٜم طَمّض  اًمذي ط اًمٜمٌل سم٠من ُمٕمٜم٤م مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ واعم٘م٤مصد،

 ظمػم وسمٞمقهتـ»: ط ىمقًمف وُمٜمٝم٤م يمثػمة، أطم٤مدي٨م ذم سمٞمقهتـ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات

قة يم٤مٟم٧م ىمد سمؾ اعم٤ًمضمد، حيين أن ُمـ يٛمٜمٕمٝمـ مل وم٢مٟمف ذًمؽ وُمع ،«هلـ ًْ
 قمٝمد ذم اًمٜمِ

ـ٤مَ  اعمًجد: ذم احلْمقر قمغم حيرصـ ط اًمٜمٌل
ِ
 صم٘م٤مومٞم٦م، ىمٞمٛم٦م ُمـ يقُمئذٍ  ًمٚمٛمًجد يم٤من عم

ٌُّدي٦مشم ىمٞمٛم٦م قمـ ومْمالً   إومْمؾ ٕن ًمٞمس اعم٤ًمضمد، حيين اًمٜم٤ًمء ومٙم٤مٟم٧م حمْم٦م، ٕم

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ -آٟمٗم٤مً – ذيمرشمف ُم٤م هلـ ذيمر ىمد وم٤مًمرؾمقل وإٓ اعمًجد، ذم يّمٚملم أن هلـ

 ـمٚم٥م قمغم طمرص٤مً  اعمًجد ذم اًمّمالة ي١مصمرن يمـ وإٟمام ،ش هلـ ظمػم وسمٞمقهتـ »: اًمًالم

 يمقن ُمع واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٌنم ؾمٞمد هق يم٤من هٜم٤مك اعمٕمٚمؿ أن وسمخ٤مص٦م اًمٕمٚمؿ،

 ذًمؽ ُمع ُمٗمْمقًم٦م، أو ُمٗمْمقل اعمًجد ذم وصالهتـ أومْمؾ، اًمٌٞمقت ذم اًمٜم٤ًمء صالة

 وإٟمام اًمٜم٤ًمء، وسملم اًمرضم٤مل سملم ؾمت٤مرة أو ضمدار ُمـ ووم٤مصالً  طم٤مضمزاً  ووع ىمد يم٤من ُم٤م

 اًمٜم٤ًمء، ًمّمٗمقف شمٜمٔمٞمٛمف ظمالف شمٜمٔمٞمامً  اًمرضم٤مل صٗمقف وَٟمٔمَّؿ اًمرضم٤مل، صالة َٟمٔمَّؿ

ه٤م أّوهل٤م اًمرضم٤مل صٗمقف ظمػم»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ًمديٙمؿ ٕمٚمقمُم هق يمام  وَذّ

ه٤م آظمره٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم آظمره٤م،  ظم٤مص ُمّمغمً  وم٤مخت٤مذ وًمذًمؽ :«أوهل٤م وَذّ

 اًمّمٞم٤مٟم٦م ُمـ ٟمقع هذا ذم أنف اًمٙمثػم يتقهؿ طمٞم٨م ُمـ اًمًٜم٦م، ظمالف هذا سم٤مًمٜم٤ًمء

 ،ط حمٛمد هدى دىاهل ظمػم: ٟم٘مقل ٟمحـ اًمرضم٤مل، وسملم سمٞمٜمٝمـ واحلٞمٚمقًم٦م ًمٚمٜم٤ًمء،

 ضمدار أي سمٛمثؾ اعمًجد، ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم يٗمّمؾ أن ًمف اعمٞمًقر ُمـ يم٤من وًم٘مد

 وأن٤م ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ ُم٤م ًمٙمٜمف اًمٜمخٞمؾ، ؿمجر ُمـ اخلقص ُمـ ُمتقاوع سمجدار وًمق

 ووع ُمـ احل٤مض، اًمٕمٍم ذم شمٌٜمك اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم ُيٗمٕمؾ ُم٤م أن أدري

 قمٚمٞمٝم٤م ُيٜمَْٗمؼ اًمتل اعم٤ًمضمد أُم٤م ُمتقاوٕم٦م، سمٓمري٘م٦م شمٌٜمك اًمتل ضمداعم٤ًم سمٕمض ذم ؾمت٤مرة

 شمرى طمٞم٨م صم٘مقب، هل٤م سمٓمري٘م٦م ُمٌٜمٞم٤مً  يٙمقن ىمد ضمدار هٜم٤مك ومٞمٌٜمك اًمٓم٤مئٚم٦م، إُمقال
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ـّ  وٓ اًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ُه  وسمخ٤مص٦م إـمالىم٤ًم، اًمَتَٙمٚمُّػ هذا عمثؾ داقمل ذم ُم٤م اًمرضم٤مل، يرا

 اًمٜم٤ًمء قم٤مُم٦م أىمؾ مل إن -يمثػم– قمٚمٞمف ومٞمام اًمرو٤م: ُمٕمٜم٤مه اًمتٙمٚمػ هذا ًم٤ًمن أن

 اًمٜم٤ًمء يرون طمٞمٜمام اًمرضم٤مل ومٙم٠من اًمنمقمل، ًمٚمجٚم٤ٌمب اًمتزاُمٝمـ قمدم ُمـ اعمًٚمامت،

 ذم سمديالً  ضمٕمٚمقا  ومٝمؿ اًمنمقمل، اجلٚم٤ٌمب سمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم قمـ ويتٙم٤مؾمٚمـ يت٘م٤مقمًـ

 :ي٘م٤مل وٓ واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل سملم اح٤مدي اًمًت٤مر هذا ووع اعمًجد

 أوردهــــــــــــ٤ـم ؾمــــــــــــٕـمد وؾمــــــــــــٕـمد ُمِمـــــــــــــتٛمؾ

 

 هٙمــــــــــذا يـــــــــ٤ـم ؾمـــــــــٕـمد شمــــــــــقرد اإلسمــــــــــؾُمـــــــــ٤ـم  

 اًمًٞمئ اًمقاىمع هذا ُمٕم٤مجل٦م حم٤موًم٦م صمؿ اًمًٞمئ سم٤مًمقاىمع، سم٤مًمرو٤م اعمٕم٤مجل٦م يٙمقن ٓ 

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قم٤مًم٩م ومٙمٞمػ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤مجلٝم٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م همػم سمٓمري٘م٦م

 وهل أٓ إُم٤ميمـ ظمػم وذم إُم٤ميمـ، أىمدس ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم اًمٗمّمؾ -اًمًالم

 اعم٤ًمضمد؟

 اًمًت٤مر هذا يْمع مل آظمره، إمم «..آظمره٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف ظمػم»: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م اميم

 ُمـ ظمرضمـ ُم٤م إذا اًمٜم٤ًمء، قمغم ُم٤مدي٤مً  ؾمت٤مراً  ووع وًمٙمـ واًمرضم٤مل، اًمٜم٤ًمء سملم اح٤مدي

 هق وم٤مجلٚم٤ٌمب اعم٤ًمضمد، دظمقل إمم إُمر هبـ وصؾ صمؿ ـمرىمٝمـ، ذم واٟمٓمٚم٘مـ سمٞمقهتـ

 هق سم٤مًمٜم٤ًمء، اخل٤مص اعمَُّمغّم  هذا ـقم وم٤مًمٌديؾ وًمذًمؽ اًمرضم٤مل: دون حيجٌٝم٤م اًمذي

 .«اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى» ذيمرى وهذه اجلٚم٤ٌمب، ُمـ سم٤مًمقاضم٥م اًمٜم٤ًمء شمذيمػم

 ( 55:  55: 19/   798/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (55:  51: 50/   798/  واًمٜمقر اهلدى)  





 املهرب
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 درجات ثالث عذ ادٕز دم الزيادة

 درضم٤مت صمالث قمـ اعمٜمؼم ذم اًمزي٤مدة أن ط  اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم ذيمرشمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ؟ ذًمؽ سمٞم٤من ٟمرضمق سمدقم٦م،

 صمالث ًمف يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ُمٜمؼم ٕن سمٞم٤من: إمم إُمر حيت٤مج ُم٤م: اًمِمٞمخ

 إُمقر، هذه ُمثؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م قمغم واًمزي٤مدة وم٘مط، درضم٤مت

 .«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ»: سم٤مب ذم يدظمؾ

 قمٜمف ُمٜمٝمل آظمر سم٤مب ذم يدظمؾ درضم٤مت اًمثالث قمغم اإلو٤موم٦م أن: ذًمؽ قمغم زد 

 اسمـ اعمٖمػمة طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء وىمد اح٤مل، إو٤مقم٦م وهق أٓ اًمنمع، ذم

 .«اح٤مل وإو٤مقم٦م اًم١ًمال، ويمثرة وىم٤مل، ىمٞمؾ قمـ ط  اهلل رؾمقل  هن٤مٟم٤م»: ؿمٕم٦ٌم

 ًمٚمامل، إو٤مقم٦م فومٞم: أوًٓ  درضم٤مت، صمالث ُمـ أيمثر درضم٤مت ذي ُمٜمؼم وم٤مخت٤مذ 

 اًمّمالة قمٚمٞمف  هلديف خم٤مًمػ أنف أوًٓ  ذيمرٟم٤مه ُم٤م هق: وصم٤مًمث٤مً  ًمٚمٛمٙم٤من، اؾمتٕمالء ومٞمف: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .ط  حمٛمد هدى اهلدى وظمػم  اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد واًمًالم،

 زادت إذا أجْم٤مً  ي٘مٓمع وىمد إول، اًمّمػ ي٘مٓمع أنف: أظمػماً  ذًمؽ إمم يْم٤مف  

 وصؾ ُمـ: ىمقًمف قمٜمف صح ىمدط  واًمٜمٌل أجْم٤ًم، اًمث٤مين اًمّمػ ي٘مٓمع ىمد اًمدرضم٤مت

 .اهلل ىمٓمٕمف صٗم٤مً  ىمٓمع وُمـ اهلل، وصٚمف صٗم٤مً 

 صٗم٤مً  ىمٓمع وُمـ» اًمققمٞمد هذا ؿمٛمٚمف اًمّمػ، هب٤م ي٘مٓمع وؾمٞمٚم٦م يتخذ وم٤مًمذي 

 .«اهلل ىمٓمٕمف

 .درضم٤مت صمالث قمغم اعمٜمؼم ذم اًمزي٤مدة جيقز ومال: وًمذًمؽ 

ر أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم زم سمد وٓ   قمغم ص٤مروا اًمٞمقم اهلل ح٤منؾمٌ اًمٜم٤مس أن: ُأَذيم 

 ُمـ أيمثر ي٘مٓمع طمتك ضمدًا، واًمٓمقيؾ اًمٓمقيؾ اعمٜمؼم يٌٜمل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ٟم٘مٞمض، ـمرذم

 سمٛمٜمؼم ي٘مٜمع ومٚمؿ اًمٓمقيؾ اعمٜمؼم هذا ظمٓم٠م ذم شمٜمٌف ُمـ وُمٜمٝمؿ ذيمرٟم٤م، يمام واطمد صػ

ومف سمٜمك سم٠من ذًمؽ قمغم وم٤مطمت٤مل درضم٤مت، سمثالث اعمتقاوع اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل  ُذْ
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 يمؾ اًمنموم٦م، شمٚمؽ إمم اعمٜمؼم هذا سمقاؾمٓم٦م ومٞمّمٕمد اجلدار، داظمؾ ذم ـمقيالً  درضم٤مً  وسمٜمك

 .اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم اعم٤ٌمه٤مة سم٤مب وُمـ اًمَتَٙمٚمُّػ سم٤مب ُمـ هذا

 ذم اًمٜم٤مس يت٤ٌمهك طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: ىمقًمفط  اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء وىمد 

 اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف سم٢مي٘م٤مف أو ُم٘مت٤ًٌمً  ىم٤مل صمؿ ،ط  اًمٜمٌل قمـ قم٤ٌمس اسمـ رواه «اعم٤ًمضمد

 .«واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ًمتزظمرومٜمٝم٤م»

ٌْٜمَك اًمتل اعمٜم٤مسمر   .إـمالىم٤مً  ًمف ُمًقغ ٓ شَمَٙمٚمُّػ وومٞمٝم٤م شَمَّمٜمُّع ومٞمٝم٤م اًمٞمقم شُم

 ُمًح٤مً  ضمداره يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ،ط  اًمٜمٌل ؾمٜم٦م قمغم سمٜم٤مؤه ُيَراد ُمًجد ويمؾ 

 ثصمال هق وإٟمام ـمقيؾ ُمٜمؼم ومٞمف ًمٞمس صمؿ حمراب، أي ـم٤مىم٤مً  ومٞمف ًمٞمس ُمًت٘مٞماًم، ظمٓم٤مً 

 رء يمؾ قمـ ُيْٖمٜمِٞمف وذًمؽ اًمًٜمل، اعمٜمؼم هذا سمج٤مٟم٥م اإلُم٤مم ومٞم٘مػ ذيمرٟم٤م، يمام درضم٤مت

 ُمٜمٝم٤م طمذر وىمد والٓت، يُمٚمُّٝم٤م اعمُـْحَدصَم٤مت أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ اعمحدصم٤مت، ُمـ

 يمؾ وم٢من إُمقر، وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ»: اعمٕمروف اًمٕمرسم٤مض طمدي٨م ذم ط  اًمٜمٌل

 .«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ»: أظمر حلدي٨ما وذم «والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م

 (55: 11: 58/ 177/واًمٜمقر اهلدى) 

  الَادات؟ ون ُتَد الٕبوي ادٕز هٗئة هل

 ذم ُي٘مّمد وٓ قم٤مدًة، يم٤من اًمٜمٌقة قمٝمد ذم اعمٜمؼم أن يزقمؿ اًمٜم٤مس سمٕمض :وداخٓة

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ اًمزقمؿ؟ هذا ذم رأجٙمؿ ومام سم٤مًمٕم٤ٌمدة، اًمٕم٤مدة

 هٙمذا، يٙمـ مل إذا: صم٤مٟمٞم٤مً  ذًمؽ، قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م: أوًٓ : ٞمتلمٟم٤مطم ُمـ ضمقايب :الىٗخ

 أنف ٟمٗمؽمض اًم٘م٤مئؾ؟ هذا ي٘مقل أن يريد ُم٤مذا اًمٞمقم، ٟمراه٤م اًمتل اعمٜم٤مسمر هذه يٙمقن؟ ُم٤مذا

 مل أو ومٕمٚم٧م طمر أن٧م: يٕمٜمل قم٤مدي أنف.. ؾمٚمٌل ضمقاب هذا: يٕمٜمل يريد؟ ُم٤مذا! قم٤مدة

  يٗمٕمؾ؟ أن يريد ُم٤مذا هق شمٗمٕمؾ،

 ..يزيد ُمـ قمغم يٗمرض ٓ أن ٘مّمدي يم٠منف هق :وداخٓة
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 يٗمٕمؾ؟ أن يريد ُم٤مذا اًمًٚم٥م، إمم رضمٕمٜم٤م سم٠مس، ٓ :الىٗخ

 .يزيد أن :وداخٓة

 ذ؟ أو ظمػم اًمزي٤مدة هذه :الىٗخ

 ..اإلهاف ُمـ ٕهن٤م اًمنم: فم٤مهره٤م ذم :وداخٓة

 .إُمر اٟمتٝمك :الىٗخ

 ( 55: 15: 17/   797/  واًمٜمقر اهلدى)





 وأحكامًا الثالث املساجد





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 

197 

 األرض وجه عذ بٕي وسجد أول هو احلرام سجداد

 :ذر أبق ىم٤مل وىمد إرض وضمف قمغم سمٜمل ُمًجد أول هق[ احلرام اعمًجد]و»

 :ىم٤مل أول؟ إرض ذم ووع ُمًجد أي اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م»

 .«إىمَم أخٛمًجد: ىم٤مل أي؟ صمؿ: ىمٚم٧م احلرام اعمًجد»

 :مت٤مُمف احلدي٨م

 :ىم٤مل سمٞمٜمٝمام؟ يم٤من يمؿ: ىمٚم٧م

 .«ُمًجد وم٢مٟمف ومّمٚمف اًمّمالة أدريم٧م جٜماموأ ؾمٜم٦م أرسمٕمقن»

 أول هق ُمٙم٦م ُمًجد أن قمغم سيح دًمٞمؾ واحلدي٨م...وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :«اًم٘مرآن أطمٙم٤مم» ذم اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل ًمٚمٕم٤ٌمدة، ووع سمٞم٧م

 وىم٤مل. «اعمالئٙم٦م حيجف ىمٌٚمف سمٞم٧م إرض ذم يم٤من: ي٘مقل ُمـ قمغم رد وهذا»

 :«اًمٌداي٦م» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ

 اًمًالم قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ ىمٌؾ سمٞمت٤م يم٤من اًمٌٞم٧م أن ُمٕمّمقم قمـ صحٞمح ؼمظم ذم جيئ ومل

ٌَٞم٧ِْم ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف هذا ذم متًؽ وُمـ  .[17: احل٩م] ﴾َُمَٙم٤مَن اًْم

 ىمدرشمف ذم اعم٘مرر اهلل قمٚمؿ ذم اعم٘مدر ُمٙم٤مٟمف اعمراد ٕن فم٤مهر وٓ سمٜم٤مهض ومٚمٞمس

 ٟمّم٥م آدم أن ذيمرٟم٤م وىمد ،إسمراهٞمؿ زُم٤من إمم آدم ًمدن ُمـ ُمقوٕمف إنٌٞم٤مء قمٜمد اعمٕمٔمؿ

 سمف ـم٤موم٧م اًمًٗمٞمٜم٦م وإن اًمٌٞم٧م هبذا ىمٌٚمؽ ـمٗمٜم٤م ىمد: ًمف ىم٤مًمقا  اعمالئٙم٦م وأن ىم٦ٌم قمٚمٞمف

ئٞمؾ سمٜمل قمـ إظم٤ٌمر هذه يمؾ وًمٙمـ ذًمؽ ٟمحق أو يقُم٤م أرسمٕملم  ٓ أهن٤م ىمررٟم٤م وىمد إها

إِنَّ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد ُمردودة ومٝمل احلؼ رده٤م إن وم٠مُم٤م هب٤م حيت٩م ومال شمٙمذب وٓ شمّمدق

َل سَمٞم٧ٍْم  ٦مَ َأوَّ  .أي٦م [97: قمٛمران آل] ﴾...ُوِوَع ًمِٚمٜم٤َّمِس ًَمٚمَِّذي سمٌَِٙمَّ

 .ي٠ميت يمام وٕمٞمػ وًمٙمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف آدم هق سمٜم٤مه ُمـ أول أن طمدي٨م ذم روي وىمد

 وإىمَم احلرام اعمًجد اعمًجديـ سملم إن»: ىمقًمف احلدي٨م ُمـ اؾمتِمٙمؾ وىمد
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 اهلل قمٌد طمدي٨م قمٚمٞمف يدل يمام اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن هق إىمَم سم٤مين ٕن «ؾمٜم٦م أرسمٕملم

 قم٤مم أخػ ُمـ أيمثر اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ وسملم وسمٞمٜمف اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم أيت قمٛمرو سمـ

 ذم داود ىمّم٦م أن - احل٤مومظ ىم٤مل يمام - اًم٘مرآن ٟمص ذم إن صمؿ اًمت٤مريخ أهؾ ىم٤مًمف ُم٤م قمغم

 .سمٛمدة ُمقؾمك سمٕمد يم٤مٟم٧م ضم٤مًمقت ىمتؾ

 :اخلٓم٤ميب ىمقل أىمرهب٤م ًمٕمؾ سم٠مضمقسم٦م ذًمؽ قمـ أضمٞم٥م وىمد

 داود ىمٌؾ اهلل أوًمٞم٤مء سمٕمض سمٜم٤مءه ووع ُم٤م أول إىمَم اعمًجد يٙمقن أن ٌفيِم»

 .«سمٜم٤مؤه إًمٞمٝم٤م وم٠موٞمػ ووؾمٕم٤مه ومٞمف زادا وؾمٚمٞمامن داود صمؿ وؾمٚمٞمامن

 .«اعمرىم٤مة» و «اًمٗمتح» ذم اإلؿمٙم٤مل قمـ وإضمقسم٦م اًمٙمالم مت٤مم واٟمٔمر

ئٞمؾ أن» «اًمٌداي٦م» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ضمزم وىمد  سمـ ٤مقإؾمح سمـ يٕم٘مقب وهق - إها

 .«ذًمؽ سمٕمد ضمدده اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن وأن إىمَم اعمًجد سمٜمك ُمـ أول هق - إسمراهٞمؿ

 .أقمٚمؿ واهلل. اعمًجديـ سملم اعمدة ُمـ احلدي٨م أوم٤مده مم٤م ىمري٥م ومٝمق هذا صح وإذا

د يٌلم احلدي٨م وهذا» َل سَمٞم٧ٍْم ُوِوَع ًمِٚمٜم٤َّمِس ًَمٚمَِّذي ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اعمرا إِنَّ َأوَّ

 ٌَ ٦َم ُُم لمسمٌَِٙمَّ
ِ
ْٚمَٕم٤معَم  .«ًمٚمٕم٤ٌمدة ووع سمٞم٧م أول: أي ﴾٤مَريًم٤م َوُهًدى ًم 

 :اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذح ذم احل٤مومظ ىم٤مل

َل سَمٞم٧ٍْم ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اعمراد يٗمن احلدي٨م وهذا»  أن قمغم ويدل أي٦م ﴾...إِنَّ َأوَّ

د  أظمرضمف قمكم قمـ سحي٤م ذًمؽ ورد وىمد اًمٌٞمقت ُمٓمٚمؼ ٓ اًمٕم٤ٌمدة سمٞم٧م: سم٤مًمٌٞم٧م اعمرا

 :ىم٤مل قمٜمف صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد وهمػممه٤م طم٤مشمؿ أيب واسمـ اهقيفر سمـ إؾمح٤مق

 .اهلل ًمٕم٤ٌمدة ووع سمٞم٧م أول يم٤من وًمٙمٜمف ىمٌٚمف اًمٌٞمقت يم٤مٟم٧م

 :وىم٤مل احل٤ميمؿ سمٜمحقه ورواه: ىمٚم٧م

 .اًمذهٌل وواوم٘مف «ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح»

 :«اًمتٗمًػم» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

 ىمقل واًمّمحٞمح ُمٓمٚم٘م٤م إرض وضمف قمغم ووع سمٞم٧م أول أنف اًمًدي وزقمؿ»
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 دٓئؾ» يمت٤مسمف ذم اًمٙمٕم٦ٌم سمٜم٤مء ذم اًمٌٞمٝم٘مل رواه اًمذي احلدي٨م وم٠مُم٤م. قمٜمف اهلل ريض قمكم

 سمـ اهلل قمٌد قمـ اخلػم أيب قمـ طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ «اًمٜمٌقة

 :ُمرومققم٤م اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو

 سمف سم٤مًمٓمقاف أُمر صمؿ آدم ومٌٜم٤مه اًمٙمٕم٦ٌم سمٌٜم٤مء وم٠مُمرمه٤م وطمقاء آدم إمم ضمؼميؾ اهلل سمٕم٨م»

 ُمٗمردات ُمـ - شمرى يمام - وم٢مٟمف «ًمٚمٜم٤مس ووع سمٞم٧م أول وهذا اًمٜم٤مس أول أن٧م: ًمف وىمٞمؾ

 سمـ اهلل قمٌد قمغم ُمقىمقوم٤م هذا نيٙمق أن - أقمٚمؿ واهلل - وإؿمٌف وٕمٞمػ وهق هلٞمٕم٦م اسمـ

 .«اًمٙمت٤مب أهؾ يمالم ُمـ اًمػمُمقك يقم أص٤مهبام اًمٚمتلم اًمزاُمٚمتلم ُمـ ويٙمقن قمٛمرو

 ([.1/015)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 وقت كل دم فٗه الٕافٓة صالة بجواز احلرام ادسجد اختص

 ذم ومٞمف اًمٜم٤مومٚم٦م اًمّمالة ضمقاز اعم٤ًمضمد ؾم٤مئر دون[ احلرام اعمًجد] سمف اظمتص ومم٤م

 إن ُمٜم٤مف قمٌد سمٜمل ي٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٙمراه٦م أوىم٤مت طمتك وىم٧م يمؾ

 ؾم٤مقم٦م أي ٞم٧ماًمٌ هذا قمٜمد يّمكم أطمدا ُمٜمٕمتؿ ُم٤م أقمرومـ ومال رء إُمر ُمـ إًمٞمٙمؿ يم٤من

 .«هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؿم٤مء

 .ُمرومققم٤م ُمٓمٕمؿ سمـ ضمٌػم رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 أبق أظمؼمين: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ ـمريؼ ُمـ وأمحد «ؾمٜمٜمف» ذم اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

 .قمٜمف خيؼم سم٤مسمٞمف سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمع أنف اًمزسمػم

  ...ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق سم٤مًمًامع ُمتّمؾ صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .([1/017)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 إصالحات إىل بحاجة ةالَْب

 وًمٞمس سمنمك قمٝمد طمديثق ىمقُمؽ أن ًمقٓ قم٤مئِم٦م ي٤م»[ : ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 اًمٙمٕم٦ٌم وهلدُم٧م اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًمٙمٕم٦ٌم يمٜمز ٕنٗم٘م٧م سمٜم٤مئف قمغم ي٘مقي ُم٤م اًمٜمٗم٘م٦م ُمـ قمٜمدي
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 يدظمؾ ذىمٞم٤م سم٤مسم٤م سم٤مسملم هل٤م وضمٕمٚم٧م إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم ًمٌٜمٞمتٝم٤م صمؿ سم٤مٕرض وم٠مخزىمتٝم٤م

 ُمـ أذرع ؾمت٦م ومٞمٝم٤م وزدت سم٤مٕرض وأخزىمتٝم٤م ُمٜمف خيرضمقن ٞم٤مهمرسم وسم٤مسم٤م ُمٜمف اًمٜم٤مس

 اًمٙمٕم٦ٌم، سمٜم٧م طمٞم٨م اىمتٍمهت٤م ىمريِم٤م وم٢من «احلجر ومٞمٝم٤م وٕدظمٚم٧م: رواي٦م وذم» .احلجر

 ُمـ ىمري٤ٌم وم٠مراه٤م ُمٜمف، شمريمقه ُم٤م ٕريؽ ومٝمٚمٛمل يٌٜمقه أن سمٕمدي ُمـ ًم٘مقُمؽ سمدا وم٢من

 أي» جلدرا قمـ ط اهلل رؾمقل ؾم٠مخ٧م » :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م رواي٦م وذم  .«أذرع ؾمٌٕم٦م

 ىمقُمؽ إن: ىم٤مل اًمٌٞم٧م؟ ذم يدظمٚمقه مل ومٚمؿ: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ،: ىم٤مل هق؟ اًمٌٞم٧م أُمـ ، «احلجر

 ُمـ ًمٞمدظمٚمقا  ىمقُمؽ ذًمؽ ومٕمؾ: ىم٤مل ُمرشمٗمٕم٤م؟ سم٤مسمف ؿم٠من ومام: ىمٚم٧م اًمٜمٗم٘م٦م، هبؿ ىمٍمت

 ومٙم٤من أرادوا، ُمـ إٓ يدظمٚمٝم٤م ٓ أن شمٕمززا: رواي٦م وذم» ؿم٤مءوا، ُمـ ويٛمٜمٕمقا  ؿم٤مءوا

 «ومً٘مط دومٕمقه يدظمؾ أن يم٤مد إذا طمتك يرشم٘مل يدقمقٟمف يدظمٚمٝم٤م أن أراد إذا اًمرضمؾ

 أن ًمٜمٔمرت ىمٚمقهبؿ، شمٜمٙمر أن وم٠مظم٤مف اجل٤مهٚمٞم٦م، ذم قمٝمدهؿ طمدي٨م ىمقُمؽ أن وًمقٓ

 هل٤م وضمٕمؾ هدُمٝم٤م اًمزسمػم اسمـ ُمٚمؽ ومٚمام .سم٤مٕرض سم٤مسمف أخزق وأن اًمٌٞم٧م ذم اجلدر أدظمؾ

 وىمد: روُم٤من سمـ يزيد ىم٤مل هدُمف، قمغم اًمزسمػم اسمـ محؾ اًمذي ومذًمؽ رواي٦م وذم» .سم٤مسملم

 إسمراهٞمؿ أؾم٤مس رأج٧م وىمد احلجر، ومٞمف وأدظمؾ وسمٜم٤مه هدُمف طملم اًمزسمػم اسمـ ؿمٝمدت

 .«ُمتالطمٙم٦م اإلسمؾ يم٠مؾمٜمٛم٦م ُمتالمح٦م طمج٤مرة اًمًالم قمٚمٞمف
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 إذا سم٤مإلصالح اًم٘مٞم٤مم أن: إول :أُمريـ قمغم احلدي٨م هذا يدل[ : اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اعمِمٝمقرة ٤مقمدهتؿىم اًمٗم٘مٝم٤مء أظمذ وُمٜمف شم٠مضمٞمٚمف، وضم٥م ُمٜمف أيمؼم ُمٗمًدة قمٚمٞمف شمرشم٥م

 إمم أن سمح٤مضم٦م اعمنموم٦م اًمٙمٕم٦ٌم أن: اًمث٤مين .«اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗمًدة، دومع»

 رؾمقل شمرك أضمٚمف ُمـ اًمذي اًم٥ًٌم ًمزوال احلدي٨م شمْمٛمٜمٝم٤م اًمتل اإلصالطم٤مت

 وىمد ،ط قمٝمده ذم سمنمك قمٝمد طمدي٨م يم٤من ُمـ ىمٚمقب شمٜمٗمر أن وهق ذًمؽ، ط اهلل

 آٟمٗمراد إمم يٜمًٌقه أن ،ط ظمِمٞمٝم٤م اًمتل اًمٜمٗمرة أن» اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ سمٓم٤مل اسمـ ٟم٘مؾ

 :يكم ومٞمام اإلصالطم٤مت شمٚمؽ طمٍم ويٛمٙمـ .«دوهنؿ سم٤مًمٗمخر

 واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وسمٜم٤مؤه٤م اًمٙمٕم٦ٌم شمقؾمٞمع - 1 

 .احلجر ُمـ أذرع ؾمت٦م ٟمحق سمْمؿ وذًمؽ

 .احلرم سم٠مرض أروٝم٤م شمًقي٦م - 1 

 .اًمٖمرسمٞم٦م اجلٝم٦م ُمـ هل٤م آظمر سم٤مب ومتح - 1 

 واخلروج إًمٞمٝم٤م اًمدظمقل وشمٞمًػم ًمتٜمٔمٞمؿ إرض ُمع ُمٜمخٗمْملم اًم٤ٌمسملم ٕمؾضم - 7

  .ؿم٤مء ُمـ ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م

 اإلصالح هذا سمتح٘مٞمؼ ىم٤مم ىمد قمٜمٝمام اهلل ريض اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد يم٤من وًم٘مد

 ووٕمٝم٤م إمم سمٕمده اًمٙمٕم٦ٌم أقم٤مدت اجل٤مئرة اًمًٞم٤مؾم٦م وًمٙمـ ُمٙم٦م، ذم طمٙمٛمف إسم٤من سمٙم٤مُمٚمف

 قمٓم٤مء قمـ اًمّمحٞمح سمًٜمدمه٤م ٟمٕمٞمؿ، وأبق ٚمؿ،ُمً رواه يمام ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ وه٤مك اًم٤ًمسمؼ

 أُمره ُمـ ومٙم٤من اًمِم٤مم، أهؾ همزاه٤م طملم ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد زُمـ اًمٌٞم٧م اطمؽمق ح٤م» :ىم٤مل

 أهؾ قمغم حيرهبؿ أو جيرئٝمؿ أن يريد اعمقؾمؿ، اًمٜم٤مس ىمدم طمتك اًمزسمػم اسمـ شمريمف يم٤من، ُم٤م

 أبٜمل صمؿ ن٘مْمٝم٤مأ اًمٙمٕم٦ٌم ذم قمغم أؿمػموا اًمٜم٤مس، أهي٤م ي٤م: ىم٤مل اًمٜم٤مس صدر ومٚمام اًمِم٤مم،

 أن أرى: ومٞمٝم٤م رأي زم ومرق ىمد وم٢مين: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل ُمٜمٝم٤م؟ وهل ُم٤م أصٚمح أو سمٜم٤مءه٤م،

 قمٚمٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس أؾمٚمؿ وأطمج٤مرا قمٚمٞمف، اًمٜم٤مس أؾمٚمؿ سمٞمت٤م وشمدع ُمٜمٝم٤م، وهل ُم٤م شمّمٚمح

 طمتك ريض ُم٤م سمٞمتف اطمؽمق أطمديمؿ يم٤من ًمق: اًمزسمػم اسمـ وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل قمٚمٞمٝم٤م وسمٕم٨م

 ُم٣م ومٚمام أُمري، قمغم قم٤مزم صمؿ صمالصم٤م ريب ُمًتخػم إين! رسمٙمؿ؟ سمٞم٧م ومٙمٞمػ جيده،

 ومٞمف يّمٕمد اًمٜم٤مس سم٠مول يٜمزل أن اًمٜم٤مس، ومتح٤مُم٤مه يٜم٘مْمٝم٤م، أن قمغم رأجف أمجع اًمثالث
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 رء، أص٤مسمف اًمٜم٤مس يره مل ومٚمام طمج٤مرة، ُمٜمف وم٠مخ٘مك رضمؾ صٕمده طمتك! اًمًامء ُمـ أُمر

 اًمًتقر قمٚمٞمٝم٤م ومًؽم أقمٛمدة اًمزسمػم اسمـ ومجٕمؾ إرض، سمف سمٚمٖمقا  طمتك ومٜم٘مْمقه شمت٤مسمٕمقا 

 :ىم٤مل ط اًمٜمٌل إن: شم٘مقل قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م إين: اًمزسمػم اسمـ وىم٤مل  .سمٜم٤مؤه ارشمٗمع طمتك

 أظم٤مف وًم٧ًم أنٗمؼ ُم٤م أضمد اًمٞمقم وم٠من٤م:  «ىم٤مل صمؿ إومم سم٤مًمزي٤مدة احلدي٨م ومذيمر»

 قمٚمٞمف ومٌٜمك إًمٞمف، اًمٜم٤مس ٟمٔمر أؾم٤م أبدى طمتك احلجر ُمـ أذرع مخس ومٞمف ومزاد اًمٜم٤مس،

د اؾمت٘مٍمه ومٞمف زاد ومٚمام ذراقم٤م، قمنمة ينصمام اًمٙمٕم٦ٌم ـمقل ويم٤من اًمٌٜم٤مء  قمنم ـمقًمف ذم ومزا

 اًمزسمػم اسمـ ىمتؾ ومٚمام ُمٜمف، خيرج وأظمر ُمٜمف، يدظمؾ أطمدمه٤م سم٤مسملم ًمف وضمٕمؾ أذرع،

 ووع ىمد اًمزسمػم اسمـ أن وخيؼمه سمذًمؽ، خيؼمه ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد إمم احلج٤مج يمت٥م

 ُمـ ًمًٜم٤م إٟم٤م: اعمٚمؽ دقمٌ إًمٞمف ومٙمت٥م ُمٙم٦م، أهؾ ُمـ اًمٕمدول إًمٞمف ٟمٔمر أس قمغم اًمٌٜم٤مء

 ومرده احلجر ُمـ ومٞمف زاد ُم٤م وأُم٤م وم٠مىمره ـمقًمف ذم زاد ُم٤م أُم٤م رء، ذم اًمزسمػم اسمـ شمٚمٓمٞمخ

 احلج٤مج ومٕمٚمف ُم٤م ذًمؽ .«سمٜم٤مئف إمم وأقم٤مده ومٜم٘مْمف، ومتحف، اًمذي اًم٤ٌمب وؾمد سمٜم٤مئف، إمم

 روى وم٘مد  .سمٕمد ومٞمام ٟمدُمف ظمٓم٠مه ًمف يؼمر أنف أفمـ وُم٤م اخل٤مـمئ، اعمٚمؽ قمٌد سم٠مُمر اًمٔم٤ممل

 قمٌد قمغم اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث وومد» :ىم٤مل قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌد قمـ أجْم٤م ٟمٕمٞمؿ وأبق ُمًٚمؿ

 «اًمزسمػم اسمـ: يٕمٜمل» طمٌٞم٥م أب٤م أفمـ ُم٤م :اعمٚمؽ قمٌد وم٘م٤مل ظمالومتف، ذم ُمروان سمـ اعمٚمؽ

: ىم٤مل ُمٜمٝم٤م، ؾمٛمٕمتف أن٤م سمغم: احل٤مرث ىم٤مل ُمٜمٝم٤م ؾمٛمٕمف أنف يزقمؿ يم٤من ُم٤م قم٤مئِم٦م ُمـ ؾمٛمع

 ىم٤مل «احلدي٨م ومذيمر: ىمٚم٧م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ًم٧مىم٤م: ىم٤مل ُم٤مذا؟ شم٘مقل ؾمٛمٕمتٝم٤م

 سمٕمّم٤مه ؾم٤مقم٦م ومٜمٙم٨م: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل هذا؟ شم٘مقل ؾمٛمٕمتٝم٤م أن٧م :ًمٚمح٤مرث اعمٚمؽ قمٌد

 سمـ اعمٚمؽ قمٌد أن» :ىمزقم٦م أيب قمـ هلام رواي٦م وذم .«حتٛمؾ وُم٤م شمريمتف أين وددت: ىم٤مل صمؿ

 أم قمغم بيٙمذ طمٞم٨م اًمزسمػم اسمـ اهلل ىم٤مشمؾ: ىم٤مل إذ سم٤مًمٌٞم٧م يٓمقف هق سمٞمٜمام ُمروان

 سمـ اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث وم٘م٤مل . «احلدي٨م ومذيمر»: شم٘مقل ؾمٛمٕمتٝم٤م: ي٘مقل اعم١مُمٜملم

 ًمق: ىم٤مل هذا، حتدث اعم١مُمٜملم أم ؾمٛمٕم٧م وم٠من٤م اعم١مُمٜملم، أُمػم ي٤م هذا شم٘مؾ ٓ: رسمٞمٕم٦م

 يتث٧ٌم أن قمٚمٞمف يم٤من: أىمقل .«اًمزسمػم اسمـ سمٜمك ُم٤م قمغم ًمؽميمتف أهدُمف أن ىمٌؾ ؾمٛمٕمتف يمٜم٧م

 اًمزسمػم، سمـ اهلل قمٌد ذم اًمٓمٕمـ ًمف جيقز يم٤من إن اًمٕمٚمؿ، أهؾ ذًمؽ قمـ ومٞم٠ًمل اهلدم ىمٌؾ

 قمٜمف اهلل ريض صدىمف اعمٚمؽ ًمٕمٌد شمٌلم وىمد .ط اهلل رؾمقل قمغم سم٤مًمٙمذب واهت٤مُمف

 مجٕم٧م وىمد قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ يمثػمة مج٤مقم٦م شم٤مسمٕمف يمام إي٤مه، احل٤مرث سمٛمت٤مسمٕم٦م
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 وًمذًمؽ قم٤مئِم٦م، ـقم ُمًتٗمٞمض وم٤محلدي٨م احلدي٨م، هذا ذم سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م رواي٤مهتؿ

 وًمٙمٜمف اًمٌٞم٧م، هيدم أن ىمٌؾ سم٤محلدي٨م ؾم٤مسمؼ قمٚمؿ قمغم اعمٚمؽ قمٌد يٙمقن أن أظمِمك وم٢مين

 سم٠منف اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث ضم٤مهبف ومٚمام اًمزسمػم، اسمـ ـمريؼ ُمـ إٓ سمف يًٛمع مل سم٠منف شمٔم٤مهر

 أن سمٚمٖمٜم٤م وىمد هذا، .ُمٜمدم طملم وٓت ومٕمؾ، ُم٤م قمغم اًمٜمدم أفمٝمر أجْم٤م قم٤مئِم٦م ُمـ ؾمٛمٕمف

 قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم وٟم٘مؾ اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اعمٓم٤مف ًمتقؾمٞمع ُمنموقم٤م وأ ومٙمرة هٜم٤مك

 إمم ي٤ٌمدروا أن اعم١ًموًملم قمغم اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وم٠مىمؽمح آظمر، ُمٙم٤من إمم واًمًالم اًمّمالة

 حت٘مٞم٘م٤م اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم سمٜم٤مئٝم٤م وإقم٤مدة رء يمؾ ىمٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم شمقؾمٞمع

 اًمزطم٤مم ُمِم٤ميمؾ ُمـ ًمٚمٜم٤مس وإٟم٘م٤مذا احلدي٨م، هذا ذم اعمتجٚمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمٚمرهم٦ٌم

 اًمذي اًم٤ٌمب قمغم احل٤مرس ؾمٞمٓمرة وُمـ قم٤مم، يمؾ ذم يِم٤مهد اًمذي اًمٙمٕم٦ٌم سم٤مب قمغم

  !ُمٕمدودات درهيامت أضمؾ ُمـ ؿم٤مء، عمـ ويًٛمح ؿم٤مء ُمـ اًمدظمقل ُمـ يٛمٜمع

 (.159-150/ 1/1)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الٌواف؟ البٗت حتٗة: حديث حال

 أقمٚمؿ ٓ[: اإلُم٤مم ىم٤مل] .«اًمٓمقاف ًمٌٞم٧ما حتٞم٦م»[ : ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمـ» :سمٚمٗمظ احلٜمٗمٞم٦م ُمـ «اهلداي٦م» ص٤مطم٥م وأورده إًمًٜم٦م، قمغم اؿمتٝمر وإن .أصال ًمف

 أصؾ ٓ أنف إمم خترجيف ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ أؿم٤مر وىمد .«سم٤مًمٓمقاف ومٚمٞمحٞمف اًمٌٞم٧م أتك

 ذم وم٘م٤مل طمجر اسمـ احل٤مومظ ذًمؽ قمـ وأومّمح ضمدا، همري٥م : «1/01» سم٘مقًمف ًمف،

 ُم٤م أواًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم أقمٚمؿ وٓ: ىمٚم٧م .أضمده مل : «191 ص» «راي٦ماًمد»

 شمِمٛمؾ اعمًجد ذم اجلٚمقس ىمٌؾ اًمّمالة ذم اًمقاردة إدًم٦م قمٛمقم إن سمؾ عمٕمٜم٤مه، يِمٝمد

 ي٘مٌؾ ومال إًمٞمف، اعمِم٤مر ًمٚمٕمٛمقم خم٤مًمػ اًمٓمقاف حتٞمتف سم٠من واًم٘مقل أجْم٤م، احلرام اعمًجد

 اعمًجد إمم ًمٚمداظمؾ يٛمٙمـ ٓ أنف سم٤مًمتجرسم٦م صم٧ٌم وىمد ؾمٞمام ٓ وهٞمٝم٤مت، صمٌقشمف سمٕمد إٓ

 إُمر ذم ضمٕمؾ اًمذي هلل وم٤محلٛمد اعمقاؾمؿ، أج٤مم ذم اعمًجد دظمؾ يمٚمام اًمٓمقاف احلرام

 .«طمرج ُمـ اًمديـ ذم قمٚمٞمٙمؿ ضمٕمؾ وُم٤م»ؾمٕم٦م،

 ذم وم٤مًمًٜم٦م وإٓ اعمحرم، ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم هق إٟمام احلٙمؿ هذا أن ًمف اًمتٜمٌف يٜمٌٖمل مم٤م وإن
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 رؾم٤مًمتل ذم واًمٕمٛمرة احل٩م سمدع اٟمٔمر سمٕمده، سم٤مًمريمٕمتلم صمؿ فسم٤مًمٓمقا  يٌدأ أن طم٘مف

 .«17» اًمٌدقم٦م رىمؿ ،«واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ»

 (.71/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 احلرام ادسجد حروة وأعٍٖٔا ادساجد أفًل

 :أرسمٕم٦م طمرُم٦م وأقمٔمٛمٝم٤م اعم٤ًمضمد وأومْمؾ

 ماحلرا  اعمًجد ذم صالة»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف احلرام اعمًجد - أ

ه مم٤م أومْمؾ  .«صالة أخػ سمامئ٦م اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقا

 [.ًمٖمػمه طمًـ.]ُمرومققم٤م اًمدرداء أيب طمدي٨م ُمـ هق

 إُمٙمٜم٦م ٕن اعمديٜم٦م قمغم ُمٙم٦م شمٗمْمٞمؾ قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدل» :احل٤مومظ ىم٤مل

 ىمقل وهق ُمرضمقطم٦م ومٞمف اًمٕم٤ٌمدة شمٙمقن مم٤م همػمه٤م قمغم ومٞمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدة سمٗمْمؾ شمنمف

 أصح٤مسمف ُمـ طمٌٞم٥م واسمـ وُمٓمرف وه٥م سمـا ىم٤مل وسمف ُم٤مًمؽ قمـ وطمٙمل اجلٛمٝمقر

 سملم ُم٤م»: ط سم٘مقًمف واؾمتدًمقا  اعمديٜم٦م شمٗمْمٞمؾ أصح٤مسمف وأيمثر ُم٤مًمؽ قمـ اعمِمٝمقر ًمٙمـ

 ذم ؾمقط ُمقوع»: ىمقًمف ُمع «خترجيف وي٠ميت» «اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م وُمٜمؼمي ىمؼمي

 ورد ُم٤م همػم ذم سم٤مخلؼم اؾمتدٓل هذا: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل. «ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اجلٜم٦م

 سمـ اهلل قمٌد قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ. ُمٙم٦م ومْمؾ ذم اًمقارد اًمٜمص ي٘م٤موم وٓ ومٞمف

 إٟمؽ واهلل»: وم٘م٤مل احلزورة قمغم واىمٗم٤م ط اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل احلٛمراء سمـ قمدي

 وهق. «ظمرضم٧م ُم٤م ُمٜمؽ أظمرضم٧م أين وًمقٓ اهلل إمم اهلل أرض وأطم٥م اهلل أرض خلػم

 طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ ُمذياًمؽم وصححف اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمف صحٞمح طمدي٨م

 واهلل قمٜمف اًمٕمدول يٜمٌٖمل ومال اخلالف حمؾ ذم ٟمص هذا: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل. وهمػمهؿ

 قمغم سمف واؾمتدل: ىم٤مل. اح٤مًمٙمٞم٦م ُمـ اعمّمٜمٗملم ُمـ يمثػم اًم٘مقل هذا قمـ رضمع وىمد. أقمٚمؿ

 ذًمؽ أن وهمػمه اًمٓمح٤موي قمـ اًمٜم٘مؾ شم٘مدم وىمد اعمًجديـ ذم ُمٓمٚم٘م٤م اًمّمالة شمْمٕمٞمػ

 أن ويٛمٙمـ. «اعمٙمتقسم٦م إٓ ٞمتفسم ذم اعمرء صالة أومْمؾ»: ط ًم٘مقًمف ئضسم٤مًمٗمرا  خمتص

 أو اعمديٜم٦م سمٞم٧م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ومتٙمقن قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م إسم٘م٤مء ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: ي٘م٤مل
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 ذم يم٤مٟم٧م وإن اعمًجديـ ذم ويمذا سمٖمػممه٤م اًمٌٞم٧م ذم صالهت٤م قمغم شمْم٤مقمػ ُمٙم٦م

 .«ُمٓمٚم٘م٤م أومْمؾ اًمٌٞمقت

 اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُمًجد واطمؾاًمر إًمٞمف ريم٧ٌم ُم٤م ظمػم»: وىمقًمف» -

  [.ًمٖمػمه طمًـ.]«وُمًجدي

 ([.1/050)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 حروة وأعٍٖٔا ادساجد أفًل الٕبوي ادسجد

 احلرام ادسجد بَد

 [: احلرام اعمًجد سمٕمد اعم٤ًمضمد أومْمؾ قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومٞمام صالة أخػ ُمـ ظمػم هذا ُمًجدي ذم صالة»: ًم٘مقًمف اًمٜمٌقي اعمًجد صمؿ

ه  [.إصؾ ذم خترجيف راضمع صحٞمح] «أومْمؾ وم٢مٟمف احلرام اعمًجد إٓ ؾمقا

 ذم قمٚمٞمف يم٤من قمام ومٞمف زيد ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمًجده أن قمٚمؿ ىمد :فائدة

 زاد صمؿ. ؾمتلم ذم ؾمٌٕملم: وىمٞمؾ ُم٤مئ٦م ذم ذراع ُم٤مئ٦م يمٕمروف ـمقًمف يم٤من وم٘مد ط قمٝمده

 سمـ اًمقًمٞمد ومٞمف زاد ؿصم ومخًلم ُم٤مئ٦م وقمروف ذراقم٤م وؾمتلم ُم٤مئ٦م ـمقًمف ومّم٤مر قمثامن ومٞمف

 ُم٤مئ٦م ُم١مظمره وذم ُم٤مئتلم ُم٘مدُمف ذم وقمروف ذراع ُم٤مئتل ـمقًمف ومجٕمؾ اعمٚمؽ قمٌد

 ومل اًمثالث اجلٝم٤مت دون وم٘مط اًمِم٤مم ضمٝم٦م ُمـ ذراع ُم٤مئ٦م اعمٝمدي ومٞمف زاد صمؿ. وصمامٟملم

 - 170 ص» ًمٚمًٞمقـمل «إبقاب ؾمد ذم إثقاب ؿمد» ذم يمام ؿمٞمئ٤م أطمد سمٕمده يزد

 .«1 ج» ًمف «ًمٚمٗمت٤موي احل٤موي» ُمـ «177

 ذم اًمقارد اًمٗمْمؾ ُمـ ط ُمًجده ذم اًمّمالة ذم ُم٤م وقمروم٧م ذًمؽ قمروم٧م إذا

 اعمًجد وٕمػ هل اًمتل اًمٙمثػمة اًمزي٤مدات شمٚمؽ ذًمؽ يِمٛمؾ ومٝمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م

 شم٘مري٤ٌم؟ اًمٜمٌقي

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤مل طمٞم٨م سم٤مًمٜمٗمل وم٠مضم٤مب اًمٜمقوي أُم٤م
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 ُم٤م دون زُم٤مٟمف ذم يم٤من اًمذي ط ُمًجده سمٜمٗمس خمتّم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه أن واقمٚمؿ»

 .«ذيمرشمف ح٤م ويتٗمٓمـ ذًمؽ قمغم اعمّمكم حيرص أن ومٞمٜمٌٖمل سمٕمده ومٞمف زيد

 :«177/ 8»: وم٘م٤مل اعمٕمٜمك هذا ذيمر أن سمٕمد «اعمجٛمقع» ذم وزاد

 .«هلذا ومٚمٞمتٗمٓمـ أومْمؾ يٚمٞمف ُم٤م صمؿ إول اًمّمػ إمم وم٤مًمت٘مدم مج٤مقم٦م ذم صغم إن ًمٙمـ»

 ُمًجده ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ أن وذيمر اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وظم٤مًمٗمف

 :وم٘م٤مل اهلل رمحف يمٕم٤مدشمف ُمتلم ىمقي يمالم ذم اعمزيد طمٙمؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ومٞمف شمْمٕمػ اعمزيد طمٙمؿ ُمًجده ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ سم٠من أصم٤مر ضم٤مءت وىمد»

 ومٞمجقز اعمزيد طمٙمؿ ومٞمف اًمزي٤مدة طمٙمؿ احلرام اعمًجد أن يمام صالة سم٠مخػ اًمّمالة

 اًمّمح٤مسم٦م اشمٗمؼ وهلذا. ُمٜمف ظم٤مرضم٤م ٓ اعمًجد ذم إٓ يٙمقن ٓ واًمٓمقاف ومٞمف اًمٓمقاف

 ذًمؽ وقمغم قمثامن صمؿ قمٛمر زاده٤م اًمتل اًمزي٤مدة ُمـ إول اًمّمػ ذم يّمٚمقن أهنؿ قمغم

 همػم ذم صالة شمٚمؽ ًمٙم٤مٟم٧م ُمًجده طمٙمؿ طمٙمٛمف أن ومٚمقٓ يمٚمٝمؿ اعمًٚمٛملم قمٛمؾ

 إمم ُمًجده قمـ اًمٕمدول قمغم حي٤مومٔمقن ٓ سمٕمدهؿ اعمًٚمٛملم وؾم٤مئر واًمّمح٤مسم٦م ُمًجده

 أظم٤ٌمر» يمت٤مب ذم اًمٜمٛمػمي ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر» زيد أبق ىم٤مل. سمذًمؽ وي٠مُمرون ًجدهُم همػم

 إمم اًم٘مٌٚم٦م ُمـ اعمًجد ذم زاد قمٛمر أن سمف أثؼ ُمـ صمٜمل: حيٞمك سمـ حمٛمد صمٜمل: «اعمديٜم٦م

 قمثامن أن سمٚمدٟم٤م أهؾ ومٞمف يِمؽ ٓ اًمذي وم٠مُم٤م: ىم٤مل. اًمٞمقم سمف هل اًمتل اعم٘مّمقرة ُمقوع

 حمٛمد صمٜم٤م: زيد أبق ىم٤مل. ذًمؽ سمٕمد شمٖمػم مل ؿصم اًمٞمقم ُمقوٕمٝم٤م ذم اًم٘مٌٚم٦م ووع اًمذي هق

 قمـ صم٤مسم٧م سمـ ُمّمٕم٥م قمـ «قمثامن سمـ حمٛمد: وًمٕمٚمف يمذا» قمثامن قمـ حمٛمد قمـ حيٞمك سمـ

 سمٞمده وأؿم٤مر. ُمًجدٟم٤م ذم زدٟم٤م ًمق: - يقُم٤م ُمّماله ذم وهق - ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن ظم٤ٌمب

: قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل ذئ٥م أيب اسمـ قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد قمـ حيٞمك سمـ حمٛمد صمٜم٤م. اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق

 سمـ ؾمٕمد قمـ حيٞمك سمـ حمٛمد صمٜم٤م. ُمٜمف ًمٙم٤من احلٚمٞمٗم٦م ذي إمم ط اًمٜمٌل ُمًجد ُمد ًمق

 هذا سمٜمل ًمق»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ أبٞمف قمـ أظمٞمف قمـ ؾمٕمٞمد

 اعمًجد هذا ُمد ًمق واهلل: ي٘مقل هريرة أبق ومٙم٤من. «ُمًجدي ًمٙم٤من صٜمٕم٤مء إمم اعمًجد

 سمـ ومٚمٞمح قمـ قمٛمران سمـ اًمٕمزيز قمٌد صمٜم٤م: دحمٛم صمٜم٤م. ومٞمف أصكم أن قمدوت ُم٤م داري إمم

 طمتك ومٞمف زدٟم٤م ًمق: ىم٤مل صمؿ ؿم٤مُمٞمف ذم اعمًجد ذم قمٛمر زاد: ىم٤مل قمٛمرة اسمـ قمـ ؾمٚمٞمامن
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 :اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل «ط اهلل رؾمقل ُمًجد يم٤من اجل٤ٌمٟم٦م يٌٚمغ

 اعمت٘مدُملم إئٛم٦م يمالم قمٚمٞمف يدل اًمذي هق أصم٤مر سمف ضم٤مءت اًمذي وهذا»

 هق ىم٤مًمقه اًمذي وهذا أومْمؾ اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗمرض ةصال إن: ىم٤مًمقا  وم٢مهنؿ وقمٛمٚمٝمؿ

 ُمـ زاد يمٚمٞمٝمام وم٢من وقمثامن قمٛمر قمٝمد قمغم إُمر يم٤من ويمذًمؽ ،اًمًٜم٦م سمف ضم٤مءت اًمذي

 اًمّمػ ُم٘م٤مم ويمذًمؽ اًمزي٤مدة ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم ُم٘م٤مُمف ومٙم٤من اعمًجد ىمٌكم

 ٙمقنشم أن ومٞمٛمتٜمع يمذًمؽ يم٤من وإذا ،واإلمج٤مع سم٤مًمًٜم٦م ومٞمف ي٘م٤مم ُم٤م أومْمؾ هق اًمذي إول

 إول واًمّمٗمقف اخلٚمٗم٤مء يٙمقن وأن ُمًجده ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ ُمًجده همػم ذم اًمّمالة

 ًمٙمـ هذا ظمالف اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد قمـ سمٚمٖمٜمل وُم٤م ،ُمًجده همػم ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا 

 ُمًجده ُمـ ًمٞم٧ًم اًمزي٤مدة أن ذيمر ىمد «اًمٜمقوي يريد يم٠منف» اعمت٠مظمريـ سمٕمض رأج٧م

 وم٢مٟمف هد قمٚمٞمٝم٤م ٟمٌٝمٜم٤م إُمقر ذهوه: ىم٤مل اًمٕمٚمامء ُمـ ؾمٚمٗم٤م ذًمؽ ذيمر عمـ قمٚمٛم٧م وُم٤م

 ذم ورؾمقًمف اهلل طمٙمؿ وٓ يم٤من يمٞمػ إُمر يٕمرومقن ٓ اًمٜم٤مس وأيمثر ُمٕمرومتٝم٤م إمم حيت٤مج

 .«ذًمؽ ُمـ يمثػم

 ذم قمٜمف اهل٤مدي قمٌد اسمـ احل٤مومظ ٟم٘مٚمف ومٞمام اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم آظمر هذا

 .«175 - 119 ص» «اعمٜمٙمل اًمّم٤مرم» يمت٤مسمف

 ؾمٕمد وم٢من وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر رواه اًمذي عاعمرومق هريرة أيب وطمدي٨م

 أورده وىمد. «اًمت٘مري٥م» ذم يمام ُمؽموك اهلل قمٌد وأظمقه احلدي٨م ًملم اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد سمـ

 :وىم٤مل «اجل٤مُمع» ذم اًمًٞمقـمل

 سمٌمء ٟمًختٜم٤م ذم ًمف يرُمز ومل هريرة أيب قمـ «اعمديٜم٦م أظم٤ٌمر» ذم سمٙم٤مر سمـ اًمزسمػم رواه»

 ُمـ ٕطمد خمرضم٤م يره مل أنف اعمّمٜمػ يمالم فم٤مهر :ىم٤مل وإٟمام ًمذًمؽ اًمِم٤مرح شمٕمرض وٓ

 .«اًمٓمٞم٤مًمز ويمذا اعمذيمقر سم٤مًمٚمٗمظ اًمديٚمٛمل ظمرضمف وم٘مد قمج٥م وهق اعمِم٤مهػم

 راضمٕمتف وم٘مد هريرة أيب طمدي٨م ُمـ «اًمٓمٞم٤مًمز ُمًٜمد» ذم أنف يٕمٜمل يم٤من إن: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. ُمًٜمده ذم أضمده ومل

 .«ٌٞم٤مءإن ُم٤ًمضمد ظم٤مشمؿ وُمًجدي إنٌٞم٤مء ظم٤مشمؿ أن٤م»: وىم٤مل»
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 قمغم اًمٙمالم ذم سمٙم٤مُمٚمف ذيمره ؾمٌؼ وىمد شمتٛم٦م وًمف قم٤مئِم٦م رواي٦م ُمـ هق احلدي٨م

 ىمد هذا طمديثف ًمٙمـ وٕمٞمػ وأنف قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك ومٞمف أن هٜم٤مك وٟم٘مٚمٜم٤م احلرام اعمًجد

 :سمٚمٗمظ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ـمري٘مف همػم ُمـ ضم٤مء

 .«اعم٤ًمضمد آظمر ُمًجدي وإن إنٌٞم٤مء آظمر وم٢مين»

 .ؾمٌؼ وىمد. واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ رواه

 يمٚمف هذا ومدل هٜم٤مك ذيمره٤م ؾمٌؼ يمثػمة ؿمقاهد هل٤م إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اًمتتٛم٦م أن يمام

 أورده ذيمرٟم٤م ُم٤م أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف رواه اًمذي هذا طمٗمظ ىمد قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك أن قمغم

 :وم٘م٤مل «117/ 1» «اًمؽمهمٞم٥م» ذم اعمٜمذري

 .«قم٤مئِم٦م قمـ اًمٌزار وروى»

 .قم٤مدشمف هل يمام يْمٕمٗمف ومل. احلدي٨م ومذيمر

 ([.1/010)باعمًتٓم٤م اًمثٛمر] 

 األقه ادسجد ون أفًل الٕبوي ادسجد

 .طم٤مل يمؾ قمغم إىمَم اعمًجد ُمـ أومْمؾ اًمٜمٌقي اعمًجد[ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 (175/ 9 داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ) 

 يتَٓٔه خلر إال لىئ ال أتاه ون أن الٕبوي ادسجد فًائل ون

 ادجاهد وٕزلة دم فٖو

 ومٝمق يٕمٚمٛمف أو يتٕمٚمٛمف خلػم إٓ تفي٠م مل هذا ُمًجدي ضم٤مء ُمـ»: ىمقًمف ومْم٤مئٚمف وُمـ»

 ُمت٤مع إمم يٜمٔمر اًمرضمؾ سمٛمٜمزًم٦م ومٝمق ذًمؽ ًمٖمػم ضم٤مء وُمـ ،اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اعمج٤مهد سمٛمٜمزًم٦م

 [.ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح.]«همػمه
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 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل. «هذا ُمًجدي»: ىمقًمف

 ،ط ُمًجده ذم يم٤من عمـ حيّمؾ إٟمام اًمدظمقل قمغم اعمؽمشم٥م إضمر سم٠من شمٍميح ومٞمف»

. اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس ٕنف اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم دوٟمف هل اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ سمف ههمػم إحل٤مق يّمح وٓ

 أنقاع ُمـ شمٕمٚمؿ وٓ شمٕمٚمٞمؿ ومٞمف ًمٞمس ُم٤م يمؾ أن فم٤مهره. إًمخ ...ذًمؽ ًمٖمػم دظمؾ وُمـ: ىمقًمف

 وآقمتٙم٤مف واًمذيمر اًمّمالة قمدا سمام شم٘مٞمٞمده ُمـ سمد وٓ اعمًجد ذم ومٕمٚمف جيقز ٓ اخلػم

 .«اعمًجد ذم ومٕمٚمف إمم داإلرؿم٤م أو اعمًجد ذم ومٕمٚمف ورد مم٤م وٟمحقه٤م

 ([.1/017)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 وادٕز الٕبوي البٗت بني وا أن الٕبوي ادسجد فًائل ون

 اجلٕة رياض ون روضة

 .«اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م وُمٜمؼمي سمٞمتل سملم ُم٤م»: وىمقًمف»

 :اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمف ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل وًمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ ورد احلدي٨م

 [:ىم٤مل صمؿ ـمرىمف اإلُم٤مم ؾم٤مق ؿصم. ]«ُمتقاشمر طمدي٨م هذا»

 :سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ اًمٌخ٤مري حلدي٨م قم٤ًميمر اسمـ رواي٦م ذم وىمع أنف واقمٚمؿ

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «سمٞمتل»: سمدل «ىمؼمي»

 .«ظمٓم٠م وهق»

 :سمٚمٗمظ وهمػمه اخلٓمٞم٥م قمٜمد اعمت٘مدُم٦م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم وىمع ويمذًمؽ

 .«ىمؼمي»

 وضمف سملم وىمد. هوهمػم اًم٘مرـمٌل ذًمؽ إمم ذه٥م يمام سم٤معمٕمٜمك رواي٦م أنف ٟمِمؽ وٓ

 :«08 ص» «اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة» ذم ىم٤مل طمٞم٨م اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ

 ،قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات سمٕمد ىمؼم ىمد يٙمـ مل اًم٘مقل هذا ىم٤مل طملم ط وهق»



  ٙم٤مُمٝم٤ماعم٤ًمضمد اًمثالث وأطم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 قمٜمدهؿ هذا يم٤من وًمق دومٜمف ُمقوع ذم شمٜم٤مزقمقا  طمٞمٜمام اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد سمف حيت٩م مل وهلذا

 - ومٞمف ُم٤مت اًمذي اعمقوع ذم قم٤مئِم٦م طمجرة ذم دومـ وًمٙمـ ،اًمٜمزاع حمؾ ذم ٟمّم٤م ًمٙم٤من

 .«قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات - وأُمل هق سم٠ميب

 اجلٜم٦م إمم شمٜم٘مؾ اًمٌ٘مٕم٦م شمٚمؽ أن روو٦م اعمقوع ذًمؽ سمتًٛمٞم٦م اعمراد» أن اقمٚمؿ صمؿ

 اًمٕم٤مسمد دظمقل إمم شم١مول ومٞمف اًمٕم٤ٌمدة ًمٙمقن اعمج٤مز قمغم أنف أو ري٤موٝم٤م ُمـ روو٦م ومتٙمقن

 عمزيد ُمًقق واخلؼم اًمٌ٘مٕم٦م سمتٚمؽ ًمذًمؽ اظمتّم٤مص ٓ إذ ٟمٔمر ومٞمف وهذا. اجلٜم٦م روو٦م

 ٕن يمروو٦م هق: أي إداة حمذوف شمِمٌٞمف ومٞمف: وىمٞمؾ. همػمه٤م قمغم اًمٌ٘مٕم٦م شمٚمؽ ذف

 أنقاع وؾم٤مئر اًمذيمر يٙمثرون واجلـ اإلٟمس وُم١مُمٜمل اعمالئٙم٦م ُمـ ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد ُمـ

 .«751 - 751/ 11» «اًمٗمتح» ذم يمذا. «اًمٕم٤ٌمدة

 اعمراد أو اًمًالم قمٚمٞمٝمـ ٕزواضمف يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٌٞمقت ٞمعمج سم٤مًمٌٞم٧م اعمراد وهؾ

 أنف قمٚمٞمف ويدل اًمث٤مين اًمٔم٤مهر ومٞمف؟ ىمؼمه ص٤مر اًمذي قم٤مئِم٦م سمٞم٧م وهق ُمٜمٝم٤م واطمد سمٞم٧م

 إؿم٤مرة ؾمٚمػ يمام «سمٞمتل» سمدل «ىمؼمي»: سمٚمٗمظ احلدي٨م رووا اًمذيـ اًمًٚمػ ومٝمٛمف اًمذي

د أن إمم  ىم٤مل طمٞم٨م «اًمٗمتح» ذم ومظاحل٤م ُم٤مل هذا وإمم ىمؼمه ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م سم٤مًمٌٞم٧م اعمرا

 :اعمت٘مدُم٦م قم٤ًميمر اسمـ رواي٦م سمخٓم٠م طمٙمؿ أن سمٕمد

 وقمٜمد صم٘م٤مت رضم٤مًمف سمًٜمد اًمٌزار قمٜمد وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ذم وىمع ٟمٕمؿ»

 أطمد. سمٞمتل: ىمقًمف ذم سم٤مًمٌٞم٧م اعمراد هذا ومٕمغم اًم٘مؼم: سمٚمٗمظ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمٓمؼماين

 سملم ُم٤م: سمٚمٗمظ احلدي٨م ورد دوىم ومٞمف ىمؼمه ص٤مر اًمذي قم٤مئِم٦م سمٞم٧م وهق يمٚمٝم٤م ٓ سمٞمقشمف

 .«إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف. اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م قم٤مئِم٦م وسمٞم٧م اعمٜمؼم

. ؾمٌؼ يمام اهلٞمثٛمل طمًٜمف وىمد اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ وهق: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل

 ([.1/017)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 التّوى عذ أشس الذي ادسجد هو الٕبوي ادسجد

 قباء كٔسجد

 :اخلدري ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل ،ىم٤ٌمء يمٛمًجد اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي ًجداعم وهق

 طمَم ُمـ يمٗم٤م وم٠مظمذ اًمت٘مقى؟ قمغم أؾمس اًمذي اعمًجديـ أي اهلل رؾمقل ي٤م ىمٚم٧م»

 :ىم٤مل إرض سمف وميب

 صمؿ ـمرىمف اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ صحٞمح،. ]«يمثػم ظمػم ذاك وذم اعمديٜم٦م ُمًجد هذا هق»

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل [:ىم٤مل

 ح٤م ورد ،اًم٘مرآن ذم اعمذيمقر اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد فسم٠من ٟمص هذا»

 إرض ذم وضسمف احلّم٤ٌمء ط أظمذه وأُم٤م ،ىم٤ٌمء ُمًجد أنف اعمٗمنيـ سمٕمض ي٘مقًمف

 .«اعمديٜم٦م ُمًجد أنف ًمٌٞم٤من اإليْم٤مح ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م سمف وم٤معمراد

 ؾمقرة ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق اهلل رمحف اًمٜمقوي إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل أي٦م فم٤مهر: ىمٚم٧م

ٌُّقَن َأن ﴿: قسم٦ماًمت
ِل َيْقٍم َأطَمؼُّ َأن شَمُ٘مقَم ومِٞمِف ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل حُيِ ـْ َأوَّ َس قَمغَم اًمتَّْ٘مَقى ُِم ِجٌد ُأؾم  ًْ َ عمَّ

ِريـ ـُف حُي٥ِمُّ اعْمُٓمَّٝم  ُروْا َواًمٚمَّ د أن يٗمٞمد [158/  اًمتقسم٦م] ﴾َيَتَٓمٝمَّ  أي٦م ذم ٕن ىم٤ٌمء ُمًجد اعمرا

 اًمرضم٤مل ي٘متيض اًمذي اًمٔمرف ووٛمػم زاعٟم سمٖمػم واطمد ُمْمٛمر إمم يرضمٕم٤من وٛمػميـ

 ؾم٥ٌم هذا قمغم واًمدًمٞمؾ اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي ومٝمق ىم٤ٌمء ُمًجد هق اعمتٓمٝمريـ

 قمـ ذطمٌٞمؾ صمٜم٤م: أويس أيب ـمريؼ ُمـ «711/ 1» أمحد أظمرضمف ُم٤م وهق. أي٦م ٟمزول

 :طمدصمف أنف إنّم٤مري ؾم٤مقمدة سمـ قمقيؿ

 أطمًـ ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إن» :وم٘م٤مل ىم٤ٌمء ُمًجد ذم أت٤مهؿ ط اًمٜمٌل أن

 .«سمف؟ شمٓمٝمرون اًمذي اًمٓمٝمقر هذا ومام ُمًجديمؿ ىمّم٦م ذم اًمٓمٝمقر ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٙمؿ

 ومٙم٤مٟمقا  اًمٞمٝمقد ُمـ ضمػمان ًمٜم٤م يم٤من أنف إٓ ؿمٞمئ٤م ٟمٕمٚمؿ ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا 

 .همًٚمقا  يمام ومٖمًٚمٜم٤م اًمٖم٤مئط ُمـ أدسم٤مرهؿ يٖمًٚمقن

 ... طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا



  اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 احلدي٨م وأن ىم٤ٌمء ُمًجد أنف يٗمٞمد اًمٜمزول وؾم٥ٌم أي٦م فم٤مهر أن شم٘مدم ُم٤م قمٚمٛم٧م إذا

 :يمثػم اسمـ وم٘م٤مل سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ ُمـ سمد ومال اًمٜمٌقي اعمًجد أنف يٗمٞمد ذًمؽ سمخالف

 اًمت٘مقى قمغم أؾمس ىمد ىم٤ٌمء ُمًجد يم٤من إذا ٕنف هذا وسملم أي٦م سملم ُمٜم٤موم٤مة وٓ»

 .«وإطمرى إومم سمٓمريؼ ط اهلل رؾمقل ومٛمًجد يقم أول ُمـ

 «اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػم» ذم ىم٤مل وم٘مد اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ فؿمٞمخ يمالم ُمـ ويم٠منف

 رايم٤ٌم ؾم٧ٌم يمؾ ىم٤ٌمء ي٠ميت يم٤من أنف «اًمّمحٞمحلم» ذم ط قمٜمف صم٧ٌم ىمد» :«171 ص»

ِل َيْقٍم َأطَمؼُّ َأن ـًمَ ﴿: قمٚمٞمف أنزل اهلل ٕن وذًمؽ وُم٤مؿمٞم٤م ـْ َأوَّ َس قَمغَم اًمتَّْ٘مَقى ُِم ِجٌد ُأؾم  ًْ َٛم

 ؾمئؾ أنف «اًمّمحٞمح» ذم صم٧ٌم وىمد. اًمقصػ هبذا طمؼإ هق ُمًجده ويم٤من ﴾شَمُ٘مقَم ومِٞمفِ 

 هذا ذم أيمٛمؾ أنف يريد «هذا ُمًجدي هق»: وم٘م٤مل اًمت٘مقى قمغم اعم١مؾمس اعمًجد قمـ

 أي٦م «يمذا» وسمًٌٌف اًمت٘مقى قمغم أؾمس أجْم٤م ىم٤ٌمء وُمًجد ىم٤ٌمء ُمًجد ُمـ اًمقصػ

ـُف حُي٥ِمُّ ﴿: ىم٤مل وهلذا ُروْا َواًمٚمَّ ٌُّقَن َأن َيَتَٓمٝمَّ
ِريـ ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل حُيِ  ُمع ىم٤ٌمء أهؾ ويم٤من ﴾اعْمُٓمَّٝم 

 اًمٕمرب شمٙمـ ومل اًمٞمٝمقد ضمػماهنؿ ُمـ ذًمؽ وشمٕمٚمٛمقا  سم٤مح٤مء يًتٜمجقن واًمٖمًؾ اًمقوقء

 دون اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي ذاك فم٤من ئمـ ٓ أن ط اًمٜمٌل وم٠مراد ذًمؽ شمٗمٕمؾ

ِجٌد ـًمَ ﴿: وم٘مقًمف اًمت٘مقى قمغم اعم١مؾمس هق يٙمقن سم٠من أطمؼ ُمًجده ومذيمر ُمًجده ًْ َٛم

َس قَمغَم   ُمًجد يمؾ ويتٜم٤مول ىم٤ٌمء وُمًجد ُمًجده يتٜم٤مول [158/  اًمتقسم٦م] ﴾ اًمتَّْ٘مَقىُأؾم 

ر ُم٤ًمضمد سمخالف اًمت٘مقى قمغم أؾمس  .«اًميا

 واًمًٝمٞمكم اًمداودي قمـ ٟمحقه وٟم٘مؾ طمجر اسمـ احل٤مومظ اجلٛمع هذا إمم ذه٥م وىمد

 أوم٤مده ُم٤م رد إُم٤م ُمٜمف يٚمزم ظمالومف ٕن إًمٞمف اعمّمػم جي٥م اًمذي احلؼ وهق ،وهمػممه٤م

 ىم٤مل وىمد والل سمؾ ظمٓم٠م إُمريـ ُمـ ويمؾ ،اًمٕمٙمس أو احلدي٨م أضمؾ ُمـ اًم٘مرآن

 .«ُمٕمف وُمثٚمف اًم٘مرآن أوشمٞم٧م إين إٓ»: ط اهلل رؾمقل

 .شم٘مدم قمام زي٤مدة ىم٤ٌمء ُمًجد أنف قمغم يدل ُم٤م وؾمٞم٠ميت

 ([.1/010)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م
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 ادسجد ون الٕبوي ادسجد دم والتوشَة الزيادة

 يم٤من صٜمٕم٤مء إمم اعمًجد هذا سمٜمل ًمق»[ : ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 أظم٤ٌمر» يمت٤مب ذم اًمٜمٛمػمي ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر زيد أبق رواه .ضمدا وٕمٞمػ .«ُمًجدي

 هريرة أيب قمـ أبٞمف قمـ أظمٞمف قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد قمـ حيٞمك سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م «اعمديٜم٦م

 وهذا: ىمٚم٧م. «117» «اإلظمٜم٤مئل قمغم اًمرد» ذم يمذا ومذيمره،: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌد واؾمٛمف ؾمٕمٞمد سمـ قؾمٕمدأظم آومتف ضمدا، وٕمٞمػ ؾمٜمد

 إمم أؿم٤مر وىمد احلدي٨م، ًملم ؾمٕمد وأظمقه سم٤مًمٙمذب، ُمتٝمؿ ُمؽموك وهق اعم٘مؼمي

 ص» «اًمثٛمٞمٜم٦م اًمدرر» سمـ اعمًٛمك «اعمديٜم٦م شم٤مريخ» ذم اًمٜمج٤مر اسمـ احلدي٨م شمْمٕمٞمػ

 .ومذيمره.. .:ىم٤مل أنف هريرة أيب قمـ وروي :سم٘مقًمف «175

 ُمـ ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر رواه وم٘مد اعمتٝمؿ، هذا رومٕمف ُمقىمقف احلدي٨م أصؾ أن واًمٔم٤مهر

 .«ُمٜمف ًمٙم٤من احلٚمٞمٗم٦م ذي إمم ط اًمٜمٌل ُمًجد ًمقُمد» :ىم٤مل قمٛمر قمـ ُمرؾمٚملم ـمري٘ملم

 سمٚمغ طمتك ومٞمف ًمقزدٟم٤م» :إظمرى اًمٓمريؼ ُمـ وًمٗمٔمف إومم اًمٓمريؼ ُمـ ًمٗمٔمف هذا

 ِمٝمدي صحٞمح، ُمٕمٜم٤مه إن صمؿ .«سمٕم٤مُمر اهلل وضم٤مءه ،ط اهلل رؾمقل ُمًجد يم٤من اجل٤ٌمٟم٦م

 ي٘مػ ومٙم٤من اًم٘مٌٚم٦م، ضمٝم٦م ُمـ ط ُمًجده ذم وقمثامن قمٛمر زاد طملم سمف اًمًٚمػ قمٛمؾ ًمف

 اعمًجد إمم يت٠مظمرون يم٤مٟمقا  ومام إول، اًمّمػ ذم اًمّمح٤مسم٦م ورواه اًمزي٤مدة، ذم اإلُم٤مم

 اًم٤ًمسمؼ اًمٙمت٤مب ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل! اًمٞمقم اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمؾ يمام اًم٘مديؿ

 اعمزيد، طمٙمؿ ط ُمًجده ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ نسم٠م أصم٤مر ضم٤مءت وىمد» : «110 ص»

 طمٙمؿ ومٞمف اًمزي٤مدة طمٙمؿ احلرام اعمًجد أن يمام صالة، سم٠مخػ اًمّمالة ومٞمف شمْمٕمػ

 وهلذا ُمٜمف، ظم٤مرضم٤م ٓ اعمًجد ذم إٓ يٙمقن ٓ واًمٓمقاف ومٞمف، اًمٓمقاف ومٞمجقز اعمزيد،

 صمؿ قمٛمر زاده٤م اًمتل اًمزي٤مدة ُمـ إول اًمّمػ ذم يّمٚمقن أهنؿ قمغم اًمّمح٤مسم٦م اشمٗمؼ

 ًمٙم٤مٟم٧م ُمًجده، طمٙمؿ طمٙمٛمف أن ومٚمقٓ يمٚمٝمؿ، اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ذًمؽ وقمغم ن،قمثام

 قمٚمٞمف يدل اًمذي هق وهذا» :ىم٤مل صمؿ «سمذًمؽ وي٠مُمرون ُمًجده همػم ذم اًمّمالة شمٚمؽ

 أومْمؾ، اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗمرض صالة إن: ىم٤مًمقا  وم٢مهنؿ وقمٛمٚمٝمؿ، اعمت٘مدُملم إئٛم٦م يمالم

 وقمثامن قمٛمر قمٝمد قمغم ُمرإ يم٤من ويمذًمؽ اًمًٜم٦م، سمف ضم٤مءت اًمذي هق ىم٤مًمف اًمذي وهذا



  اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم ُم٘م٤مُمف ومٙم٤من اعمًجد، ىمٌكم ُمـ زاد يمالمه٤م وم٢من قمٜمٝمام، اهلل ريض

 واإلمج٤مع، سم٤مًمًٜم٦م ومٞمف ي٘م٤مم ُم٤م أومْمؾ هق اًمذي إول اًمّمػ ُم٘م٤مم ويمذًمؽ اًمزي٤مدة، ذم

 ُمًجده، ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ ُمًجده همػم ذم اًمّمالة شمٙمقن أن ومٞمٛمتٜمع يمذًمؽ، يم٤من وإذا

 قمـ سمٚمٖمٜمل وُم٤م ُمًجده، همػم ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  إول واًمّمٗمقف ٗم٤مءاخلٚم يٙمقن وإن

 ًمٞم٧ًم اًمزي٤مدة أن ذيمر ىمد اعمت٠مظمريـ سمٕمض رأج٧م ًمٙمـ هذا ظمالف اًمًٚمػ ُمـ أطمد

 آظمر سمٚمٗمظ احلدي٨م روي وىمد. «اًمٕمٚمامء ُمـ ؾمٚمٗم٤م ذًمؽ ذم ًمف قمٚمٛم٧م وُم٤م ُمًجده، ُمـ

 اًمٜمج٤مر اسمـ واهر .ضمدا وٕمٞمػ .«اًم٘مٌٚم٦م إمم سمٞمده وأؿم٤مر ُمًجدٟم٤م، ذم ًمقزدٟم٤م»- :وهق

 سمـ حمٛمد طمدصمٜمل: زسم٤مًم٦م سمـ احلًـ سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ «179» «اعمديٜم٦م شم٤مريخ» ذم

 أن ظم٤ٌمب، سمـ ُمًٚمؿ قمـ صم٤مسم٧م سمـ ُمّمٕم٥م قمـ اًمرمحـ قمٌد أيب سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمثامن

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ووزم ط شمقذم ومٚمام. «ومذيمره» ُمّماله ذم وهق يقُم٤م ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 ُمقوع ذم رضمال وم٠مضمٚمًقا  «ومذيمره»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل إن ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض

 رأو ُم٤م ٟمحقا  ذًمؽ رأوا طمتك وظمٗمْمقه٤م اًمرضمؾ يد رومٕمقا  صمؿ ،ط اًمٜمٌل ُمّمغم

ًمقا  ومٚمؿ ُمدوه صمؿ اًمرضمؾ سمٞمد ـمرومف وووٕمقا  ُمد، صمؿ يده رومع ط ااًمٜمٌل  ي٘مدُمقٟمف يزا

 قمٛمر وم٘مدم اًمزي٤مدة، ُمـ ط اهلل رؾمقل أؿم٤مر سمام ؿمٌٞمف ذًمؽ اأن رأو طمتك وي١مظمروٟمف

 .اعم٘مّمقرة قمٞمدان ُمقوع ذم قمٛمر ضمدار ُمقوع نومٙم٤م اًم٘مٌٚم٦م،

 وىم٤مل ،«اًمت٘مري٥م» ذم يمام سم٤مًمٙمذب اهتٛمقه زسم٤مًم٦م اسمـ ضمدا، واه ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 يًٛمع مل ُم٤م اًمث٘م٤مت قمـ ويروي احلدي٨م، ينق ممـ يم٤من» : «171/  1» طم٤ٌمن اسمـ

 .«قمٜمٝمؿ شمدًمٞمس همػم ُمـ ُمٜمٝمؿ

 (.757-751/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 والٕبوي احلرام ادسجدين بَد ساجداد أفًل األقه ادسجد

ٌِْدهِ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل إىمَم اعمًجد صمؿ: «ج» ى سمَِٕم ٌَْح٤مَن اًمَِّذي َأْهَ  أي٦م ﴾...ؾُم

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

 أن يٓمؼ مل ُمـ أرأج٧م: ىمٞمؾ ؾمقاه ومٞمام صالة يم٠مخػ ومٞمف صالة وم٢من ومٞمف ومّمٚمقا  ائتقه»
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 .«ومٞمف صغم يمٛمـ ًمف أهدى ُمـ وم٢من ومٞمف ينج زيت٤م إًمٞمف ومٚمٞمٝمد: ىم٤مل ي٠متٞمف؟ أو إًمٞمف يتحٛمؾ

 ومٞمف واًمّمالة إىمَم اعمًجد زي٤مرة اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمٕمٚمامء أمجع» :اًمٜمقوي ىم٤مل 

ِم إمَِم ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ومْمٚمف وقمغم ِجِد احْلََرا ًْ ـَ اعْمَ ٌِْدِه ًَمٞماًْل ُم  ى سمَِٕم ٌَْح٤مَن اًمَِّذي َأْهَ ؾُم

ِجِد إىَمََْم اًمَِّذي سَم٤مَريْمٜم٤َم طَمقْ  ًْ ء] ﴾ًَمفُ اعْمَ  .«[1/  اإلها

 ظمالٓ وضمؾ قمز اهلل ؾم٠مل اعم٘مدس سمٞم٧م سمٜمك ح٤م داود سمـ ؾمٚمٞمامن إن»: وىم٤مل

 ٓ ُمٚمٙم٤م وضمؾ قمز اهلل وؾم٠مل. وم٠موشمٞمف طمٙمٛمف يّم٤مدف طمٙمام وضمؾ قمز اهلل ؾم٠مل: صمالصم٦م

 ٓ أن اعمًجد سمٜم٤مء ُمـ ومرغ طملم وضمٚمف قمز اهلل وؾم٠مل ،وم٠موشمٞمف سمٕمده ُمـ ٕطمد يٜمٌٖمل

 ومٜمحـ] أُمف وًمدشمف يمٞمقم ظمٓمٞمئتف ُمـ خيرضمف أن ومٞمف ًمٚمّمالة إٓ يٜمٝمزه ٓ أطمد ي٠متٞمف

 [.صحٞمح] «[إي٤مه أقمٓم٤مه ىمد وضمؾ قمز اهلل يٙمقن أن ٟمرضمق

 أهيام: ط اهلل رؾمقل قمٜمد وٟمحـ شمذايمرٟم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ذر أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم 

 :ط اهلل رؾمقل: وم٘م٤مل اعم٘مدس؟ سمٞم٧م ُمًجد أو ط اهلل رؾمقل ُمًجد: أومْمؾ

 أن وًمٞمقؿمٙمـ ،اعمّمغم وًمٜمٕمؿ ومٞمف صٚمقات أرسمع ُمـ أومْمؾ هذا ُمًجدي ذم صالة»

 طمٞم٨م إرض ُمـ ومرؾمف «احلٌؾ هق» ؿمٓمـ ُمثؾ ًمٚمرضمؾ «يٙمقن ٓ أن: إصؾ ذم» يٙمقن

 .«ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم: ىم٤مل أو مجٞمٕم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ًمف ظمػم اعم٘مدس سمٞم٧م ُمٜمف يرى

 أيب قمـ ىمت٤مدة قمـ احلج٤مج سمـ احلج٤مج ـمريؼ ُمـ «059/ 7» احل٤ميمؿ أظمرضمف

 :وىم٤مل. قمٜمف اًمّم٤مُم٧م سمـ اهلل قمٌد قمـ اخلٚمٞمؾ

 .اًمذهٌل وواوم٘مف. «اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»

 .ىم٤مٓ يمام وهق

 ذم يمام اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف «إوؾمط» ذم أجْم٤م اًمٓمؼماين أظمرضمف وىمد

 :«118/ 1» اعمٜمذري وىم٤مل. «7/ 7» «اعمجٛمع»

 .«همراسم٦م ُمتٜمف وذم سمف سم٠مس ٓ سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل رواه»

 سمـ اهلل قمٌد قمـ ىمت٤مدة قمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ قم٤ًميمر اسمـ رواه وىمد

 واؾمٛمف إصم٤ٌمشمف وإصح اخلٚمٞمؾ أب٤م اًمّم٤مُم٧م واسمـ ىمت٤مدة سملم وم٠مؾم٘مط. سمف اًمّم٤مُم٧م
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 .اًمًت٦م رضم٤مل ُمـ صم٘م٦م وهق ُمريؿ أيب سمـ ص٤مًمح

سم٦م وضمف وًمٕمؾ: ىمٚم٧م  ذم اًمّمالة أن اعمت٘مدم ُمٞمٛمقٟم٦م طمدي٨م ذم صم٧ٌم أنف اًمٖمرا

 ختري٩م ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمذي - اًمدرداء يبأ طمدي٨م وذم ،صالة سم٠مخػ إىمَم اعمًجد

 أن هذا ذر أيب طمدي٨م وذم صالة سمخٛمًامئ٦م ومٞمف اًمّمالة أن - اعمًجد أطم٤مدي٨م أول

 إىمَم اعمًجد ذم صٚمقات أرسمع ُمـ أومْمؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمًجده ذم صالة

 ٕم٦مأرسم ومٞمف اًمّمالة ومْمؾ أن يٗمٞمد وم٢مٟمف إًمٞمٝمام اعمِم٤مر احلديثلم ذم ُمٕمٜم٤مه ذم يتٗمؼ ٓ وهذا

 ُمـ اًمرسمع قمغم إىمَم اعمًجد ذم اًمّمالة أن ُمٜمف ويٜمت٩م إىمَم ذم اًمّمالة أوٕم٤مف

 ُم٤م ُمع شمتٗمؼ ٓ اًمٜمتٞمج٦م وهذه. صالة ومخًلم سمامئتلم: أي اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًمّمالة

 .سمخٛمًامئ٦م أو سم٠مخػ إىمَم ذم اًمّمالة أن اعمت٘مدُم٦م اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م ذم صم٧ٌم

 ومخًلم ُم٤مئتلم إىمَم ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م ضمٕمؾ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل إن: ومٞم٘م٤مل

 قم٤ٌمده قمغم شمٕم٤ممم ُمٜمف ومْمال ،إًمػ إمم صمؿ ،اخلٛمًامئ٦م إمم أوصٚمٝم٤م صمؿ أوٓ صالة

 .احل٤مل سمح٘مٞم٘م٦م أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. ورمح٦م

 ([.1/071)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 الِاضٓة ادواضع ون ووضع أو وسجد إىل السِر قيد جيوز ال

 الثالثة دادساج إىل إال فٖٗا واليالة

 ُمقوع أو ُمًجد إمم اًمًٗمر ىمّمد جيقز ٓ أنف اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد هذه ومْمؾ وُمـ»

 شمِمد ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف إًمٞمٝم٤م إٓ ومٞمٝم٤م واًمّمالة اًمٗم٤موٚم٦م اعمقاوع ُمـ

: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم «ي٤ًمومر إٟمام: ًمٗمظ وذم» إٓ اًمرطم٤مل «شمِمدوا ٓ: رواي٦م وذم»

 .«إىمَم وُمًجد احلرام وُمًجد هذا ُمًجدي

 [:ىم٤مل أن إمم إطم٤مدي٨م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ] اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ ورد احلدي٨م

 :احل٤مومظ ىم٤مل «اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: ىمقًمف

د اًمٜمٗمل سمٚمٗمظ أوًمف سمْمؿ»  أبٚمغ هق: اًمٓمٞمٌل ىم٤مل. همػمه٤م إمم اًمًٗمر قمـ اًمٜمٝمل واعمرا
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 صٝم٤مٓظمتّم٤م اًمٌ٘م٤مع هذه إٓ سم٤مًمزي٤مرة ي٘مّمد أن يًت٘مٞمؿ ٓ: ىم٤مل يم٠منف اًمٜمٝمل سيح ُمـ

 سمِمد ويمٜمك. ًمٚمٗمرس يم٤مًمنج ًمٚمٌٕمػم وهق: رطمؾ مجع واًمرطم٤مل ،سمف اظمتّم٧م سمام

 وإٓ اعم٤ًمومر ريمقب ذم اًمٖم٤مًم٥م خمرج ذيمره٤م وظمرج ٓزُمف ٕنف اًمًٗمر قمـ اًمرطم٤مل

 اعمذيمقر اعمٕمٜمك ذم واعمٌم واحلٛمػم واًمٌٖم٤مل واخلٞمؾ اًمرواطمؾ ريمقب سملم ومرق ومال

 .«ي٤ًمومر إٟمام»: اًمث٤مين اًمٚمٗمظ ذم ىمقًمف قمٚمٞمف ويدل

 :احل٤مومظ ىم٤مل «ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ»: ىمقًمف

 يمؾ إمم اًمًٗمر ُمٜمع وٓزُمف ُمقوع إمم اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: واًمت٘مدير ُمٗمرغ آؾمتثٜم٤مء»

 يٙمقن أن يٛمٙمـ ًمٙمـ اًمٕم٤مم سم٠مقمؿ ُم٘مدر اعمٗمرغ ذم ُمٜمف اعمًتثٜمك ٕن همػمه٤م ُمقوع

 .«ؾمٞم٠ميت يمام اعمًجد وهق اعمخّمقص اعمقوع هٜم٤م سم٤مًمٕمٛمقم اعمراد

 :ىم٤مل صمؿ. ؾمٜمذيمره يمام إول واًمّمقاب ٞمػوٕم وهذا: ىمٚم٧م

 ُم٤ًمضمد ًمٙمقهن٤م همػمه٤م قمغم وُمزيتٝم٤م اعم٤ًمضمد هذه ومْمٞمٚم٦م احلدي٨م هذا وذم»

 اًم٤ًمًمٗم٦م إُمؿ ىمٌٚم٦م يم٤من واًمث٤مين طمجٝمؿ وإًمٞمف اًمٜم٤مس ىمٌٚم٦م إول وٕن إنٌٞم٤مء

 .اًمت٘مقى قمغم أؾمس واًمث٤مًم٨م

 وإمم وأُمقاشم٤م أطمٞم٤مء اًمّم٤محللم زي٤مرة إمم يم٤مًمذه٤مب همػمه٤م إمم اًمرطم٤مل ؿمد ذم واظمتٚمػ

 :اجلقيٜمل حمٛمد أبق اًمِمٞمخ وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م واًمّمالة هب٤م اًمتؼمك ًم٘مّمد اًمٗم٤موٚم٦م اعمقاوع

 .«احلدي٨م سمٔم٤مهر قمٛمال همػمه٤م إمم اًمرطم٤مل ؿمد حيرم»

 رواه ُم٤م قمٚمٞمف ويدل. وـم٤مئٗم٦م قمٞم٤مض ىم٤مل وسمف اظمتٞم٤مره إمم طمًلم اًم٘م٤ميض وأؿم٤مر

 وىم٤مل اًمٓمقر إمم ظمروضمف يرةهر أيب قمغم اًمٖمٗم٤مري سمٍمة أيب إٟمٙم٤مر ُمـ اًمًٜمـ أصح٤مب

 يرى أنف قمغم ومدل احلدي٨م هبذا واؾمتدل «ظمرضم٧م ُم٤م خترج أن ىمٌؾ أدريمتؽ ًمق»: ًمف

 .هريرة أبق وواوم٘مف قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م محؾ

 قمـ وأضم٤مسمقا  حيرم ٓ أنف: اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ وهمػمه احلرُملم إُم٤مم قمٜمد واًمّمحٞمح

 :ُمٜمٝم٤م سم٠مضمقسم٦م احلدي٨م

د أن  سمخالف اعم٤ًمضمد هذه إمم اًمرطم٤مل ؿمد هل إٟمام اًمت٤مُم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م أن: اعمرا
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 أن ًمٚمٛمٓمل يٜمٌٖمل ٓ»: سمٚمٗمظ ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت ٕمحد رواي٦م ذم وىمع وىمد ضم٤مئز وم٢مٟمف همػمه٤م

 .اًمتحريؿ همػم ذم فم٤مهر ًمٗمظ وهق «شمٕمٛمؾ

 ؾم٤مئر ُمـ ُمًجد ذم اًمّمالة ٟمٗمًف قمغم ٟمذر سمٛمـ خمّمقص اًمٜمٝمل أن: وُمٜمٝم٤م

 .سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مًمف. سمف اًمقوم٤مء جي٥م ٓ وم٢مٟمف اًمثالصم٦م همػم اعم٤ًمضمد

د أن: وُمٜمٝم٤م  ُمـ ُمًجد إمم اًمرطم٤مل شمِمد ٓ وأنف وم٘مط اًم٤ًمضمد طمٙمؿ اعمرا

 ىمري٥م أو ص٤مًمح ًمزي٤مرة اعم٤ًمضمد همػم ىمّمد وأُم٤م اًمثالصم٦م هذه همػم ومٞمف ًمٚمّمالة اعم٤ًمضمد

 أمحد روى ُم٤م وي١ميده اًمٜمٝمل ذم يدظمؾ ومال ٟمزه٦م أو دم٤مرة أو قمٚمؿ ـمٚم٥م أو ص٤مطم٥م أو

 اًمٓمقر ذم اًمّمالة قمٜمده وذيمرت ؾمٕمٞمد أب٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر ـمريؼ ُمـ

 شمٌتٖمك ُمًجد إمم رطم٤مًمف يِمد أن (1)ًمٚمٛمّمكم يٜمٌٖمل ٓ»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: وم٘م٤مل

 احلدي٨م طمًـ وؿمٝمر. «وُمًجدي إىمَم واعمًجد احلرام اعمًجد همػم اًمّمالة ومٞمف

 .«اًمْمٕمػ سمٕمض ومٞمف يم٤من وإن

 اًمٚمٗمظ هبذا طمديثف وطمًـ ؿمٝمر ذم هٜم٤م اًم٘مقل اهلل رمحف احل٤مومظ أٓن ًم٘مد: وأىمقل

 يمذًمؽ يم٤من ومٛمـ شم٘مدم ومٞمام قمٜمف ٟم٘مٚمف ؾمٌؼ يمام إوه٤مم يمثػم سم٠منف قمٚمٞمف طمٙمؿ أنف ُمع

 ُمـ ورد وم٘مد احلدي٨م روى ُمـ يمؾ دون سمف شمٗمرد إذا ؾمٞمام ٓ طمديثف؟ حيًـ يمٞمػ

: وهل احل٤مومظ هب٤م اطمت٩م اًمتل اًمزي٤مدة هذه ومٞمٝم٤م وًمٞمس ؾمٕمٞمد أيب قمـ أظمرى صمالصم٦م ـمرق

 .«ُمًجد إمم»

 ُمـ ؾمٕمٞمد أيب همػم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ؾمٌٕم٦م قمـ احلدي٨م ورد فأن ذًمؽ إمم يْم٤مف

 دًمٞمؾ هذا سمٕمد ومٝمؾ ؿمٝمر ىم٤مل ُم٤م ُمٜمٝمؿ أطمد ي٘مؾ ومل صم٘م٤مت رواة قمـ يمثػمة ـمرق

 اًمزي٤مدة؟ هذه ذم ؿمٝمر ظمٓم٠م قمغم وسمره٤من

 سمٞم٤من ؾمٌؼ يمام سمٕمض دون قمٜمف سمٕمْمٝمؿ ومذيمره٤م ؿمٝمر قمغم ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ىمد أنف قمغم

 ذهٌٜم٤م ذًمؽ أضمؾ ُمـ. ؾمٕمٞمد أيب قمـ ًمراسمعا اًمٓمريؼ ُمـ احلدي٨م قمغم اًمٙمالم قمٜمد ذًمؽ
                                                           

 «اعمًٜمد» ذم يمام «شمِمد أن ًمٚمٛمٓمل ٖمليٜمٌ ٓ»: واًمّمقاب اًمرواة سمٕمض ُمـ شمّمحٞمػ وًمٕمٚمف إصؾ ذم يمذا  (1)

 [.ُمٜمف.]ؾمٌؼ يمام وهمػمه



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 

119 

 .اًمرواي٦م هبذه آطمتج٤مج جيقز ٓ أنف إمم هٜم٤مك

 :وم٠مىمقل ؿمٝمر ظمٓم٠م شم١ميد أظمرى طمج٦م زم سمدا وىمد

 أب٤م أن ٟمٗمًف ؿمٝمر طمدي٨م ذم أن: سمٓمالهن٤م سمؾ اًمزي٤مدة هذه وٕمػ قمغم يدًمؽ ومم٤م

 هذه ومٞمف يم٤من ومٚمق احلدي٨م هبذا قمٚمٞمف واطمت٩م اًمٓمقر إمم اًمذه٤مب قمٚمٞمف أنٙمر ؾمٕمٞمد

 - ؾمٕمٞمد ٕيب ضم٤مز ح٤م اًمٗم٤موٚم٦م اعمقاوع ؾم٤مئر دون سم٤معم٤ًمضمد ُمٕمٜم٤مه ختص اًمتل اًمزي٤مدة

 وًمٞمس اًمٓمقر إمم إٓ اًمذه٤مب ي٘مّمد مل ؿمٝمرا  ٕن سمف حيت٩م أن - اًمّمٛمٞمؿ اًمٕمريب وهق

 يِمٛمٚمف ومال اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل يمٚمؿ ُم٘مدس ضمٌؾ هق وإٟمام ُمًجدا هق

 إمم ٟمًٌتٝم٤م سمٓمالن قمغم دًمٞمؾ أيمؼم إًمٞمف اًمذه٤مب وم٢مٟمٙم٤مره اًمزي٤مدة ومٞمف يم٤مٟم٧م ًمق احلدي٨م

 ٕنف اًمٗم٤موٚم٦م إُم٤ميمـ يِمٛمؾ وأنف قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م أن قمغم أجْم٤م ودًمٞمؾ طمديثف

 أبق وواوم٘مف اًمٖمٗم٤مري سمٍمة وأبق قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ُمٜمف ومٝمؿ ويمذا ؾمٕمٞمد أبق ومٝمٛمف اًمذي

 ختري٩م ذم ٘مدمشم يمام سم٤محلدي٨م حمتجلم اًمٓمقر إمم اًمذه٤مب أنٙمروا ومٙمٚمٝمؿ هريرة

 وهؿ ذًمؽ ومٝمٛمقا  ىمد - ُمٜمٝمؿ هلؿ خم٤مًمػ ٓ - اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أرسمٕم٦م ومٝم١مٓء. أطم٤مديثٝمؿ

 .ي٘مقل سمام وأدرى ط ُمٜمف ؾمٛمٕمقه سمام أقمٚمؿ

 ُمًجد إمم اًمًٗمر ُمـ ُمٜمع يم٤من إذا ٕنف احلدي٨م قمٛمقم سمّمح٦م حيٙمؿ اًمٜمٔمر إن صمؿ

 همػم ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ اعم٤ًمضمد يمؾ ذم اًمٕم٤ٌمدة سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اًمٌٞمقت وهمػم اعم٤ًمضمد

 اًمٓمقر إمم اًمًٗمر ُمـ أجْم٤م ُمٜمع ويم٤من ،ُمر يمام «اعم٤ًمضمد اهلل إمم اًمٌ٘م٤مع أطم٥م»

 يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ أومم همػمه٤م إمم اًمًٗمر ُمـ وم٤معمٜمع اعم٘مدس سم٤مًمقادي شمٕم٤ممم اهلل ؾمامه اًمذي

 ومٙمٞمػ ُم٣م يمام قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد ٜم٤مءسم طمرم وم٢مٟمف وص٤محللم أنٌٞم٤مء ىمٌقر اعم٘مّمقد اعمٙم٤من

 - وهذا اهلل؟ شم٘مقى قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد إمم سم٤مًمًٗمر يًٛمح ومل إًمٞمٝم٤م سم٤مًمذه٤مب يًٛمح

 .خيٗمك ٓ سملم - اهلل سمحٛمد

سم٤من وأُم٤م  :اًمٌٞم٤من وإًمٞمؽ أجْم٤م وٕمٞمٗم٤من ومٝمام احل٤مومظ طمٙم٤ممه٤م اًمٚمذان أظمران اجلقا

 طمٙم٤مه يمام اًمٜمٝمل ٛمٕمٜمكسم ومٝمق اًمٜمٗمل سمٚمٗمظ يم٤من وإن وم٤محلدي٨م إول اجلقاب أُم٤م
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 :أُمران ذًمؽ وي١ميد. اًمٓمٞمٌل قمـ ٟمٗمًف احل٤مومظ

 .«شمِمدوا ٓ»: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ذم سم٤مًمٜمٝمل سحي٤م ضم٤مء أنف: إول

 .ؾمٌؼ يمام اًمٓمقر إمم اًمذه٤مب قمـ ومٜمٝمقا  اًمّمح٤مسم٦م ومٝمٛمف اًمذي أنف: وأظمر

 ذم ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م أن وهق: ذًمؽ ي٘مقي صم٤مًم٨م أُمر وهٜم٤مك

 :أُمقر أرسمٕم٦م قمـ اًمٜمٝمل ومٞمف ورد طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م وهمػممه٤م «اًمّمحٞمحلم»

 .اًمرطم٤مل ؿمد «أ»

 .حمرم سمٖمػم اعمرأة ؾمٗمر «ب»

 .وإوحك اًمٗمٓمر يقُمل صقم «ج»

 .واًمٕمٍم اًمّمٌح سمٕمد اًمّمالة «د»

 ظمالف ًمٚمتٜمزيف ظم٤مص٦م اًمرطم٤مل ؿمد قمـ اًمٜمٝمل ومحٛمؾ ًمٚمتحريؿ هذا ذم واًمٜمٝمل

 ص٤مرف وٓ ًمّم٤مرف إٓ جيقز ٓ وهذا واعمج٤مز احل٘مٞم٘م٦م سملم مجع وومٞمف اعمت٤ٌمدر اًمٔم٤مهر

 همػم «شمٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمٓمل يٜمٌٖمل ٓ»: سمٚمٗمظ احل٤مومظ هب٤م اطمت٩م اًمتل أمحد ورواي٦م هٜم٤م

را سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام صحٞمح٦م  .ومٞمٝم٤م طمج٦م ومال ُمرا

 هل سمؾ اًمٙمراه٦م قمـ اعمجرد اجلقاز شمٗمٞمد ٓ ومٝمل صح٧م ًمق اًمرواي٦م هذه أن قمغم

 :ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م ُمـ دي٨ماحل ذح ذم اًمٜمقوي وم٘مقل وطمٞمٜمئذ اًمٙمراه٦م ذم ٟمص

 .«يٙمره وٓ حيرم ٓ أنف أصح٤مسمٜم٤م قمٜمد اًمّمحٞمح»

 :ٟمّمف ُم٤م هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م ذح ذم أجْم٤م اًمٜمقوي ىم٤مل وىمد. صحٞمح همػم

 .«همػمه٤م ُمًجد إمم اًمرطم٤مل ؿمد ذم ومْمٞمٚم٦م ٓ: اًمٕمٚمامء مجٝمقر قمٜمد ُمٕمٜم٤مه»

 سمٕمٛمؾ هق ومٚمٞمس ومٞمف ٞمٚم٦مومْم ٓ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم إمم اًمًٗمر أن ُمٜمف شمًٚمٞمؿ وهذا

 يٌتٖمل همػمه٤م إمم اًمًٗمر ي٘مّمد ُمـ أن اعمِم٤مهد اعمٕمٚمقم وُمـ ـم٤مقم٦م وٓ ىمرسم٦م وٓ ص٤مًمح

 قم٤ٌمدة جيٕمٚمف مل سمام شمٕم٤ممم اهلل شمٕمٌد ٕنف اشمٗم٤مىم٤م حمرم وهذا شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب سمذًمؽ

 ي٤ًمومر أو ومٞمف يٕمتٙمػ أو ُمِمٝمد أو ُمًجد ذم يّمكم أن ٟمذر ًمق» أنف اًمٕمٚمامء ذيمر وًمذًمؽ
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 اعمًجد ي٠ميت أن ٟمذر ًمق سمخالف ،إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق ذًمؽ قمٚمٞمف جي٥م مل اًمثالصم٦م هذه همػم إًمٞمف

 ط اًمٜمٌل ُمًجد ي٠ميت أن ٟمذر وًمق ،اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ذًمؽ وضم٥م قمٛمرة أو حل٩م احلرام

 ُم٤مًمؽ قمٜمد اًمٜمذر هبذا اًمقوم٤مء قمٚمٞمف وضم٥م اقمتٙم٤مف أو ًمّمالة إىمَم اعمًجد أو

 .وأمحد واًمِم٤مومٕمل

 واضم٥م ضمٜمًف ُمـ يم٤من ُم٤م إٓ سم٤مًمٜمذر قمٜمده جي٥م ٓ ٕنف ٞمٗم٦مطمٜم أيب قمٜمد جي٥م ومل

 قمـ وهمػمه اًمٌخ٤مري رواه ح٤م ـم٤مقم٦م سمٙمؾ اًمقوم٤مء ومٞمقضمٌقن اجلٛمٝمقر وأُم٤م سم٤مًمنمع

 اهلل يٕميص أن ٟمذر وُمـ ومٚمٞمٓمٕمف اهلل يٓمٞمع أن ٟمذر ُمـ» :ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 .«يٕمّمف ومال

 .سمف اًمقوم٤مء وضم٥م ومٚمٝمذا ـم٤مقم٦م هق اعمًجديـ إمم واًمًٗمر

 إًمٞمٝم٤م اًمًٗمر اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد يقضم٥م ومٚمؿ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم سم٘مٕم٦م إمم اًمًٗمر وأُم٤م

 ُمع اًمثالصم٦م ُمـ ًمٞمس ٕنف ىم٤ٌمء ُمًجد إمم ي٤ًمومر ٓ أنف قمغم اًمٕمٚمامء ٟمص طمتك ٟمذره إذا

 وٕن: ىم٤مًمقا  ؾمٞم٠ميت يمام رطمؾ سمِمد ًمٞمس ذًمؽ ٕن سم٤معمديٜم٦م يم٤من عمـ زي٤مرشمف يًتح٥م أنف

 واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد يٗمٕمٚمٝم٤م مل سمدقم٦م واًمّم٤محللم نٌٞم٤مءإ ىمٌقر زي٤مرة إمم اًمًٗمر

 اقمت٘مد ومٛمـ اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ُمـ أطمد ذًمؽ اؾمتح٥م وٓ ط اهلل رؾمقل هب٤م أُمر وٓ

 سمـ اهلل قمٌد أبق ذيمره مم٤م وهذا. إئٛم٦م وإلمج٤مع ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ ومٝمق وومٕمٚمٝم٤م قم٤ٌمدة ذًمؽ

 .(1) «٤معواإلمج ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٌدع ُمـ «اًمّمٖمرى إسم٤مٟمتف» ذم سمٓم٦م

 :ومٜم٘مقل احل٤مومظ أورده اًمذي اًمث٤مين اجلقاب قمـ اجلقاب قمٚمٞمٜم٤م سم٘مل

 أطمد ويمؾ ذًمؽ ُمـ أقمؿ واحلدي٨م خمّمص أي سمدون ًمٚمحدي٨م ختّمٞمص إٟمف

 إٓ ُمٜمف ي٘مٌؾ ٓ ذًمؽ وًمٙمـ ؾمٜم٦م أو يمت٤مب ُمـ قمٛمقم أي ختّمٞمص يدقمل أن يًتٓمٞمع

 اًمدقمقى؟ هذه قمغم هٜم٤م اًمدًمٞمؾ وم٠مجـ واًمؼمه٤من سم٤مًمدًمٞمؾ ُم٘مروٟم٤م

 :«101/ 1» «اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين اعمح٘مؼ ىم٤مل وًمذًمؽ

                                                           

 .[ُمٜمف.]«115 - 119/ 1» اإلؾمالم ًمِمٞمخ «اًمٗمت٤موى» ُمـ ٟم٘مٚمتف  (1)



  اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 أطم٤مدي٨م وشم٠موًمقا  يٜمٝمض ٓ سمام واؾمتدًمقا  حمرم همػم ذًمؽ أن إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م»

 .«اًمدًمٞمؾ أوًمقه ُم٤م ظمالف قمغم يٜمٝمض أن سمٕمد إٓ يٜمٌٖمل وٓ سمٕمٞمدة ويؾسمتآ اًم٤ٌمب

 :«115/ 1» «اًمٕمالم ومتح» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ اًمٓمٞم٥م أبق زاد

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس وومْمٞمٚمتٝم٤م اًمٜمٌقي٦م اًمزي٤مرة قمغم احل٨م ذم اًمقاردة طم٤مدي٨موإ دًمٞمؾ وٓ»

 ُمٜمٝم٤م رء يّمٚمح ٓ ُمقوققم٤مت أو وٕم٤مف يمٚمٝم٤م أهن٤م ُمع إًمٞمٝم٤م اًمرطم٤مل سمِمد إُمر

 هل٤م اًمًٗمر ُم٠ًمخ٦م وسملم اًمزي٤مرة خ٦مُم٠ًم سملم ًمٚمٗمرق اًمٜم٤مس أيمثر يتٗمٓمـ ومل ،ًمالؾمتدٓل

 .«ًمٞمفإ يدقمق دًمٞمؾ سمال اًمقاوح ُمٜمٓمقىمف قمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م ومٍمومقا 

 اًمْمٕمٞمٗم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝم٤م آؾمتدٓل إمم طم٤مضم٦م ٓ ط اًمٜمٌل ىمؼم وزي٤مرة: ىمٚم٧م

 ذم اًمٕم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م إٓ اًم٤ٌمب ذم يٙمـ مل وًمق قمٜمٝم٤م يٖمٜمل ُم٤م اًم٤ٌمب ومٗمل إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر

 يمام أومم سم٤مب ُمـ وذًمؽ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمؼمه زي٤مرة إصم٤ٌمت ذم يمٗمك اًم٘مٌقر زي٤مرة

 .ًمف اعمٜم٤مؾم٥م اعمحؾ ذم وسمٞم٤مٟمف ذًمؽ حشمقوٞم ي٠ميت وًمٕمٚمف خيٗمك ٓ

 إمم اًمًٗمر حتريؿ ُمـ واوم٘مف وُمـ اجلقيٜمل حمٛمد أبق إًمٞمف ذه٥م ُم٤م أن: واخلالص٦م

 سمخالف إًمٞمف اعمّمػم جي٥م اًمذي احلؼ هق اًمٗم٤موٚم٦م اعمقاوع ُمـ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم

 يم٤مٟم٧م طمٞم٨م احل٤مضم٦م شمٚمؽ ًمٓمٚم٥م اًمًٗمر وم٢من ذًمؽ وٟمحق اًمٕمٚمؿ وـمٚم٥م ًمٚمتج٤مرة اًمًٗمر

 اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام يم٤من طمٞم٨م اعم٘مّمقد هق وم٢مٟمف اهلل ذم إخ ًمزي٤مرة ًٗمراًم ويمذًمؽ

 .(1)«187/ 1» «اًمٗمت٤موى» ذم

 ىمٌقر ًمزي٤مرة اًمرطم٤مل ؿمد سمتحريؿ إومت٤مئف سم٥ًٌم قمٔمٞمٛم٦م ومتـ اهلل رمحف ًمف ضمرى وىمد

 إًمٞمف ذه٥م ح٤م سم٤مٓؾمتدٓل ـم٤مومح٦م ويمتٌف ط حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م ىمؼم طمتك واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء

: اعمًٛمك يمت٤مسمف ذًمؽ ذم وأخػ - ُمٕم٤مسيف ُمـ ويم٤من - اًمًٌٙمل ُم٤مماإل قمٚمٞمف رد وىمد

 قمٚمٞمف ىمؼمه زي٤مرة ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومٞمف أورد «إن٤مم ظمػم زي٤مرة ذم اًمً٘م٤مم ؿمٗم٤مء»

 طمٞم٨م قمٔمٞمٛم٦م هٗمقة ومٞمف ًمف وىمٕم٧م وىمد ُمنموقمٞمتٝم٤م ذم اًمٕمٚمامء وأىمقال واًمًالم اًمّمالة
                                                           

 - 01/ 1» «اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م» و «187 - 180/ 1 و 111 - 118/ 1» «اًمٗمت٤موى» اٟمٔمر  (1)

 .[ُمٜمف.]«71
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 - رطمؾ ؿمد سمدون أقمٜمل - اًمٜمٌقي٦م اًمزي٤مرة ُمٓمٚمؼ سم٢مٟمٙم٤مر اًم٘مقل اإلؾمالم ؿمٞمخ إمم قمزا 

 ُمـ يمت٤مب همػم ومٞمام ذًمؽ ذيمر وىمد وآداهب٤م ًمٗمْمٚمٝم٤م واًمذايمريـ هب٤م اًم٘م٤مئٚملم ُمـ أنف ُمع

 قمٌد سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أبق احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م اًمًٌٙمل قمغم سم٤مًمرد ىم٤مم وم٘مد وًمذًمؽ ،يمتٌف

 بيمت٤م وهق «اًمًٌٙمل قمغم اًمرد ذم اعمٜمٙمل اًمّم٤مرم»: أؾمامه يمٌػم ًمف ُم١مًمػ ذم اهل٤مدي

ئد ومٞمف ىمٞمؿ  طم٤مل وشمٗمّمٞمؾ سمتقؾمع ومٞمف سملم وىمد وشم٤مرخيٞم٦م وطمديثٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م يمثػمة ومقا

 ُمـ إًمٞمف ٟم٥ًم مم٤م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وسمرأ  ،وووع وٕمػ ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م

 .إًمٞمف ومٚمػمضمع ؿم٤مء ومٛمـ اًمٙمثػمة اًمٜمّمقص ُمـ قمٜمف ٟم٘مٚمف سمام اإلٟمٙم٤مر

 اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم قمغم ٞمٛمٞم٦مشم اسمـ إمم اخل٤مـمئ٦م اًمٜم٦ًٌم شمٚمؽ شمروج أن اًمٖمري٥م وُمـ

 يقؾمػ اًمِمٞمخ - شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن - آظمرهؿ ويم٤من سمٕمده ضم٤مؤا اًمذيـ واعمِم٤ميخ

 أطمد وم٘م٤مم والل سمجٝمؾ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ذم سم٤مًمٓمٕمـ يمثػمة صح٤مئػ ؾمقد وم٘مد اًمٜمٌٝم٤مين

 «اًمٜمٌٝم٤مين قمغم اًمرد ذم إُم٤مين هم٤مي٦م»: اؾمٛمف وخؿ يمت٤مب ذم قمٚمٞمف ومرد إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء

 ؿم٤مء ومٛمـ وقمدل سمحؼ شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ ومٞمف واٟمتٍم ووالًمتف اًمٜمٌٝم٤مين ضمٝمؾ قمـ ومٞمف أب٤من

 .قمٚمٞمف اقمتامده يمؾ وًمٞمجٕمؾ إًمٞمف ومٚمػمضمع احل٘مٞم٘م٦م قمغم اًمقىمقف

 اًمرطمؾ ؿمد ُم٠ًمخ٦م ذم اًمدهٚمقي اهلل وزم ذيمره ُم٤م إًمٞمؽ أن٘مؾ أن ُمـ سم٠مس وٓ هذا

 :«191/ 1» «اًم٤ٌمًمٖم٦م احلج٦م» ذم اهلل رمحف ىم٤مل ضمديدة وم٤مئدة ُمـ خيٚمق ٓ ٕنف

 هب٤م ويتؼميمقن يزوروهن٤م سمزقمٛمٝمؿ ُمٕمٔمٛم٦م ُمقاوع ي٘مّمدون اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ ٤منيم»

 اًمِمٕم٤مئر همػم يٚمحؼ ًمئال اًمٗم٤ًمد ط ومًد خيٗمك ٓ ُم٤م واًمٗم٤ًمد اًمتحريػ ُمـ وومٞمف

 وزم قم٤ٌمدة وحمؾ اًم٘مؼم أن قمٜمدي واحلؼ اهلل همػم ًمٕم٤ٌمدة ذريٕم٦م يّمػم وًمئال سم٤مًمِمٕم٤مئر

 .«اًمٜمٝمل ذم ؾمقاء ذًمؽ يمؾ واًمٓمقر إوًمٞم٤مء ُمـ

 ([.1/079)اعمًتٓم٤مب ًمثٛمرا] 
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 األقه ادسجد إىل الرحل صد السٕة ون

 .ومٞمف واًمّمالة إىمَم اعمًجد إمم اًمرطمؾ ؿمد اًمًٜم٦م ُمـ [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ( 159/ 1) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 صالة ومخسني صالة بٔئتي ادّدس بٗت دم اليالة

 ُمئ٦م: ههمػم قمغم احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة ومْمؾ»[ : ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمئ٦م مخس: اعم٘مدس سمٞم٧م ُمًجد وذم صالة، أخػ: ُمًجدي وذم صالة، أخػ

 إظمػم سمٓمرومف وٕمٞمػ. «صالة

 :سمٚمٗمظ اًمّمحٞمح ذر أيب حلدي٨م خم٤مًمػ آظمره وم٢من ُمٜمٙمر: طمدي٨م هق

 .اعم٘مدس سمٞم٧م: يٕمٜمل :«ومٞمف صٚمقات أرسمع ُمـ أومْمؾ هذا ُمًجدي ذم صالة»

 .«059/ 7» واحل٤ميمؿ ، «ُمّمقريت - 8190 رىمؿ» «إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 إٓ ىمت٤مدة قمـ يروه مل» :اًمٓمؼماين وىم٤مل. اًمذهٌل وواوم٘مف. «اإلؾمٜم٤مد صحٞمح» :وىم٤مل

 قمـ سمف وشمٗمرد ـمٝمامن، اسمـ إسمراهٞمؿ: احلج٤مج قمـ سمف شمٗمرد سمِمػم: سمـ وؾمٕمٞمد احلج٤مج

 ؾمٕمٞمد طمدصم٤م: ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد شم٤مسمٕمف سمؾ: ىمٚم٧م «داود أيب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد: ؾمٕمٞمد

 احلدي٨م ومٝمذا: ىمٚم٧م. «178/ 1«»اعمِمٙمؾ» ذم اًمٓمح٤موي ضمفأظمر .سمف سمِمػم سمـ

 اًمّمالة ٕن صالة: ومخًلم صالة سمٛمئتل اعم٘مدس سمٞم٧م ذم اًمّمالة أن يٗمٞمد اًمّمحٞمح

 احلدي٨م هذا ذم ُم٤م ظمالف وهذا طمدي٨م، ُم٤م همػم ذم يمام صالة سم٠مخػ ط ُمًجده ذم

  .اًمْمٕمٞمػ

 (.087-087/ 11/1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 قباء وسجد فًٗٓة

 اعمراد وهق ىم٤ٌمء ُمًجد صمؿ :اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد سمٕمد اعم٤ًمضمد أومْمؾ قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل

ِل َيْقٍم َأطَمؼُّ َأن شَمُ٘مقَم ومِٞمِف ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ ـْ َأوَّ َس قَمغَم اًمتَّْ٘مَقى ُِم ِجٌد ُأؾم  ًْ َ عمَّ

ُرواْ  ٌُّقَن َأن َيَتَٓمٝمَّ
 ذم ًالمواًم اًمّمالة قمٚمٞمف أت٤مهؿ» ٟمزًم٧م ح٤م وم٢مٟمف [158/  اًمتقسم٦م] ﴾حُيِ

 ىمّم٦م ذم اًمٓمٝمقر ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٙمؿ أطمًـ ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إن: وم٘م٤مل ىم٤ٌمء ُمًجد

 ؿمٞمئ٤م ٟمٕمٚمؿ ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا  سمف؟ شمٓمٝمرون اًمذي اًمٓمٝمقر هذا ومام ُمًجديمؿ

 يمام ومٖمًٚمٜم٤م اًمٖم٤مئط ُمـ أدسم٤مرهؿ يٖمًٚمقن ويم٤مٟمقا  اًمٞمٝمقد ُمـ ضمػمان ًمٜم٤م يم٤من أنف إٓ

 .«[سمف ٕمٚمٙمٞمؿوم ذاك وهق: ىم٤مل] همًٚمقا 

 .وضم٤مسمر إنّم٤مري أجقب أبق سمٜمحقه ورواه ؾم٤مقمدة سمـ قمقيؿ رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 خترجيٝمام ؾمٌؼ وىمد طمًـ احلديثلم وإؾمٜم٤مد طمديثٝمؿ ُمـ اعمرسمٕملم سملم وُم٤م وأنس

 اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف ضم٤مء يمام أجْم٤م اًمت٘مقى قمغم أؾمس وأنف اًمٜمٌقي اعمًجد قمغم اًمٙمالم ذم

 اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه وسملم ذًمؽ ذم ط طمديثف لمسم اجلٛمع وضمف هٜم٤مك وذيمرٟم٤م واًمًالم

 اعمًجد أن ذم سيح ٟمص قم٘مٌٝم٤م اعمذيمقر احلدي٨م ُمع وهل. ًمإلقم٤مدة داقمل ومال

 .ظمٓم٠م اعمديٜم٦م ُمًجد سم٠منف وم٤مًم٘مقل ىم٤ٌمء ُمًجد هق ومٞمٝم٤م اعمذيمقر

 ذم «190/ 7» اًمٌخ٤مري ذم ُم٤م اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد أنف قمغم يدل ومم٤م

 قمٛمرو سمٜمل ذم ط اهلل رؾمقل ومٚم٨ٌم»: اعمديٜم٦م إمم ٤مسمفوأصح ط اًمٜمٌل هجرة طمدي٨م

 رؾمقل ومٞمف وصغم اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد وأؾمس ًمٞمٚم٦م قمنمة سمْمع قمقف سمـ

 :احل٤مومظ ىم٤مل «ط اهلل

 قمروة قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمرزاق قمٌد رواي٦م وذم ،ىم٤ٌمء ُمًجد أي»

 ويمذا. قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمق هؿ اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد ومٞمٝمؿ سمٜمل اًمذيـ: ىم٤مل

 صمالث قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمل ذم وُمٙم٨م»: وًمٗمٔمف قم٤مئذ اسمـ قمٜمد قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم

 اًمذي ومٝمق قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمق سمٜم٤مه صمؿ ومٞمف يّمكم ومٙم٤من ُمًجدا ُمٙم٤مٟمف واختذ ًمٞم٤مل

 اعمًجد سم٠منف قمٜمدهؿ ُمٕمرووم٤م يم٤من أنف قمغم شمدل إظم٤ٌمر ومٝمذه. «اًمت٘مقى قمغم أؾمس
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 .«اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي

 قمـ اعمٕمًقدي قمـ اعمٖم٤مزي زي٤مدات ذم سمٙمػم سمـ يقٟمس وروى» :ظاحل٤موم ىم٤مل صمؿ

 ًمرؾمقل ُم٤م: ي٤مه سمـ قمامر ىم٤مل سم٘م٤ٌمء ومٜمزل ط اًمٜمٌل ىمدم ح٤م»: ىم٤مل قمتٞم٦ٌم سمـ احلٙمؿ

 ومٌٜمك طمج٤مرة ومجٛمع ومٞمف ويّمكم اؾمتٞم٘مظ إذا سمف يًتٔمؾ ُمٙم٤مٟم٤م ًمف جيٕمؾ أن ُمـ سمد اهلل

 ُمًجد أول اًمتح٘مٞمؼ ذم وهق «- سم٤معمديٜم٦م يٕمٜمل - سمٜمل ُمًجد أول ومٝمق ىم٤ٌمء ُمًجد

 ،قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم جلامقم٦م سمٜمل ُمًجد وأول فم٤مهرا  مج٤مقم٦م سم٠مصح٤مسمف ومٞمف ط اًمٜمٌل صغم

 ذم شم٘مدم يمام سمٜم٤مه٤م اًمذي خلّمقص ًمٙمـ اعم٤ًمضمد ُمـ همػم سمٜم٤مء شم٘مدم ىمد يم٤من وإن

 .«ُمًجده سمٙمر أيب سمٜم٤مء ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م

سم٦م ومٞمف ىم٤ٌمء عمًجد ط سمٜم٤مئف ىمّم٦م ذم طمدي٨م ضم٤مء وىمد  ذم اًمٓمؼماين رواه همرا

 ىمدم طملم ط اهلل رؾمقل إمم ٟمٔمرت»: ىم٤مًم٧م اًمٜمٕمامن سمٜم٧م اًمِمٛمقس قمـ «اًمٙمٌػم»

جتف ىم٤ٌمء ُمًجد اعمًجد هذا وأؾمس وٟمزل  هيٍمه طمتك اًمّمخرة أو احلجر ي٠مظمذ ومرأ

 أصح٤مسمف ُمـ اًمرضمؾ ومٞم٠ميت هشمف أو سمٓمٜمف قمغم اًمؽماب سمٞم٤مض إمم وأنٔمر احلجر «يٛمٞمٚمف»

 أؾمًف طمتك. ُمثٚمف ظمذ ٓ: ومٞم٘مقل أيمٗمؽ أقمٓمٜمل اهلل رؾمقل ي٤م وأُمل سم٠ميب: وي٘مقل

 ُمًجد أىمقم إٟمف: ي٘م٤مل ومٙم٤من: ىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم ي١مم هق اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ إن: وي٘مقل

 .«صم٘م٤مت ورضم٤مًمف»: «11/ 7» اهلٞمثٛمل ىم٤مل. «ىمٌٚم٦م

 .قمٜمٝم٤م وديٕم٦م سمـ قمٌٞمد قمـ ؾمقيد سمـ قم٤مصؿ ـمريؼ ُمـ وم٢مٟمف يّمح أنف أقمت٘مد وُم٤م

 .وُمٓمقٓ خمتٍما  قم٤مصؿ قمـ ـمري٘ملم ُمـ سمٙم٤مر سمـ واًمزسمػم قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه

 اسمـ قم٤مصؿ سمـ ؾمٚمٛم٦م ـمريؼ ُمـ ُمٜمده واسمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ احلًـ أظمرضمف ويمذًمؽ

 وىمد. ُمٓمقٓ سمف اًمِمٛمقس قمـ أبٞمف قمـ: وم٘م٤مل قم٤مصؿ ؿمٞمخ ذم ظم٤مًمػ ًمٙمـ. ؾمقيد

 يزيد سمـ ؾمقيد اسمـ هق هذا قم٤مصام وم٢من «171/ 7» «اإلص٤مسم٦م» ذم احل٤مومظ ًمٗمٔمف ؾم٤مق

 :ُمٕملم اسمـ ىم٤مل ىم٤ٌمء ُمًجد إُم٤مم إنّم٤مري ضم٤مري٦م سمـ

 :قمدي اسمـ وىم٤مل. «أقمرومف ٓ»

 :اًمذهٌل ىم٤مل. «ضمدا اًمرواي٦م ىمٚمٞمؾ»
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 :«اًمت٘مري٥م» وذم. «ُمٜمٙمريـ طمديثلم روى: طم٤مشمؿ أبق وىم٤مل ُمٜمٙمرا  طمديث٤م ًمف وؾم٤مق»

 .«ُم٘مٌقل»

 اسمـ قمٌٞمد ويمذًمؽ شمرمج٦م ًمف أضمد ومٚمؿ إظمػمة اًمرواي٦م قمغم ؾمقيد واًمده وأُم٤م

. أقمرومف مل وم٢مين قمت٦ٌم: آظمر وذم قمٌٞمد: قوٕملمُم ذم «اإلص٤مسم٦م» ذم وىمع يمام قمت٦ٌم أو وديٕم٦م

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([.1/077)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 قباء وسجد دم اليالة فًل

 - اعمًجد هذا ي٠ميت طمتك ظمرج ُمـ»: ط ىم٤مل وم٘مد قمٔمٞمؿ أضمر ومٞمف وًمٚمّمالة»

 يم٤من ومٞمف ومٞمّمكم «ىم٤ٌمء ُمًجد أتك صمؿ سمٞمتف ذم شمٓمٝمر ُمـ: ًمٗمظ وذم» ىم٤ٌمء ُمًجد يٕمٜمل

 [. اإلؾمٜم٤مد صحٞمح. ]«قمٛمرة يم٠مضمر ًمف يم٤من: أظمر ٚمٗمظاًم وذم» قمٛمرة يمٕمدل

 اسمـ قم٤مُمر ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ه٤مؿمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ـمريؼ ُمـ «11/ 1» احل٤ميمؿ أظمرج صمؿ

 :ي٘مقل ؾمٕمدا ؾمٛمٕمٜم٤م: ي٘مقٓن ؾمٕمد سمٜم٧م وقم٤مئِم٦م ؾمٕمد

 :وىم٤مل. اعم٘مدس سمٞم٧م ُمًجد ذم أصكم ُمـ إزم أطم٥م ىم٤ٌمء ُمًجد ذم أصكم ٕن

. «119/ 1» اعمٜمذري وأىمره اًمذهٌل وواوم٘مف. «اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح»

 .ىم٤مًمقا  يمام وهق

 :آظمره وذم ىم٤ٌمء سمٕمد «ريمٕمتلم»: سمزي٤مدة «01/ 1» «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وأورده

 :وىم٤مل. «اإلسمؾ أيم٤ٌمد إًمٞمف ًميسمقا  ىم٤ٌمء ذم ُم٤م يٕمٚمٛمقن ًمق ُمرشملم»

 .«صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد «اعمديٜم٦م أظم٤ٌمر» ذم ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر رواه»

 سمٞم٧م قمغم ىم٤ٌمء ُمًجد شمٗمْمٞمؾ ٤مدٕوم ُمرومققم٤م يم٤من وًمق ُمقىمقف طمدي٨م وهق: ىمٚم٧م

 :إٟمف احل٤مومظ ىم٤مل وىمد اعم٘مدس
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 .«اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد سمخالف شمْمٕمٞمػ ومٞمف اًمّمالة ذم يث٧ٌم مل»

 ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل. إرسمٕم٦م اعم٤ًمضمد راسمع ضمٕمٚمٜم٤مه ذًمؽ أضمؾ ُمـ: ىمٚم٧م

 :«07/ 1» «اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 اعمًجد ٞمفويٚم ط اًمٜمٌل ُمًجد ويٚمٞمف اعم٤ًمضمد أومْمؾ احلرام واعمًجد»

 :ىم٤مل «إىمَم

 ُمًجد ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة أن اًمٕمٚمامء مجٝمقر قمٚمٞمف واًمذي»

 .«ط اًمٜمٌل

 ([.1/075)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ركَتني فٗه فٗييل وواصٗا راكبا شبت كل قباء يٙيت ط  كان

. «[ريمٕمتلم ومٞمف ومٞمّمكم] وُم٤مؿمٞم٤م رايم٤ٌم[ ؾم٧ٌم يمؾ] ىم٤ٌمء ي٠ميت ط يم٤من» وًمذًمؽ»

 [.صحٞمح]

 ضمقاز قمغم دًٓم٦م - ـمرىمف اظمتالف قمغم - احلدي٨م هذا وذم» :احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمٜمٝمل أن وومٞمف ذًمؽ قمغم واعمداوُم٦م اًمّم٤محل٦م إقمامل سمٌٕمض إج٤مم سمٕمض ختّمٞمص

 ي٠ميت يم٤من ط اًمٜمٌل ًمٙمقن اًمتحريؿ قمغم ًمٞمس اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ًمٖمػم اًمرطم٤مل ؿمد قمـ

 وشمٗم٘مد إنّم٤مر عمقاصٚم٦م يم٤من إٟمام ءىم٤ٌم إمم ط جمٞمئف سم٠من ٥َم ٘م  ٕمُ وشمُ  ،٤مرايمًٌ  ىم٤ٌمء ُمًجد

 ختّمٞمص ذم اًمن هق وهذا ُمٕمف اجلٛمٕم٦م طمْمقر قمـ ُمٜمٝمؿ شم٠مظمر ُمـ وطم٤مل طم٤مهلؿ

 .«سم٤مًم٧ًٌم ذًمؽ

 ُم٘مّمقدا يٙمـ مل اًم٧ًٌم يقم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومذه٤مسمف هذا ومٕمغم: ىمٚم٧م

 ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم ؾمقاء يمٚمٝم٤م وم٤مٕج٤مم وقمٚمٞمف اعمذيمقر اًمتٗم٘مد عمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة سمؾ سم٤مًمذات

 «778/ 1» «اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري ذيمره ومام اًمتخّمٞمص ىمّمد وضمقد ًمٕمدم ىم٤ٌمء رةزي٤م
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 .(1) يٜمٌٖمل يمام ًمٞمس «ؾمٜم٦م اًم٧ًٌم يقم اًمزي٤مرة»: أن اًمٓمٞمٌل قمـ

 أجْم٤م سمجٞمد ًمٞمس اعمذيمقر اًمتخّمٞمص ضمقاز قمغم سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل ويمذًمؽ

 سمدون آظمر قمغم ًمٞمقم شمرضمٞمح٤م ٓ ًمٚمٛمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة اًمتخّمٞمص سمف اعمراد يٙمقن أن إٓ

 ًمٞمجتٛمع حم٤مضة إًم٘م٤مء أو ًمٚمتدريس يقم ختّمٞمص ذًمؽ ُمث٤مل ،ط اًمٜمٌل ُمـ ٟمص
                                                           

 أؾمٌقع يمؾ أي «ؾم٧ٌم يمؾ»: احلدي٨م ذم ىمقًمف ُمـ اعمراد نأ إمم ذه٥م أنف اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ ىمرأت أنٜمل وأذيمر  (1)

د ًمٞمس وأنف  يمت٤مب أي ذم أن أذيمر وٓ أؾمتحيه ٓ سمام اًمٚمٖم٦م ُمـ ًمذًمؽ اطمت٩م وىمد ٟمٗمًف اًم٧ًٌم يقم اعمرا

 وىمٗم٧م صمؿ. ىمط اًمتخّمٞمص قمغم احلدي٨م ذم طمٞمٜمئذ دًٓم٦م ومال ذًمؽ صح وم٢مذا ومٚمٞمٙمت٥م ،وضمده ومٛمـ ذًمؽ ىمرأت

 ومٞمف ذيمر وىمد «واحلقادث اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨م» يمت٤مسمف ذم اًمِم٤مومٕمل ؿم٤مُم٦م أبق اإلُم٤مم وهق ذًمؽ ذيمر ُمـ قمغم

ومؼ ُم٤م ز قمدم ُمـ إهل ذهٌٜم٤م ُم٤م يقا  :«17 ص» اهلل رمحف ىم٤مل يمٚمف ذًمؽ ذم يمالُمف وإًمٞمؽ اًمتخّمٞمص ضمقا

 نإزُم٤م مجٞمع ذم ُمرؾمٚم٦م اًمؼم أنقاع مجٞمع يٙمقن سمؾ اًمنمع هب٤م خيّمٝم٤م مل سم٠موىم٤مت اًمٕم٤ٌمدات ختّمٞمص يٜمٌٖمل وٓ»

 سمتٚمؽ اظمتص ذًمؽ يم٤من وم٢من اًمٕم٤ٌمدة ُمـ سمٜمقع وظمّمف اًمنمع ومْمٚمف ُم٤م إٓ ومْمؾ سمٕمض قمغم ًمٌٕمْمٝم٤م ًمٞمس

 رُمْم٤من ذم واًمٕمٛمرة اًمٚمٞمؾ ضمقف ذم واًمّمالة وقم٤مؿمقراء قمروم٦م يقم يمّمقم همػمه٤م دون اًمٕم٤ٌمدة شمٚمؽ اًمٗمْمٞمٚم٦م

 ُمـ ظمػم هل ًمتلا اًم٘مدر وًمٞمٚم٦م احلج٦م ذي يمٕمنم اًمؼم أقمامل مجٞمع ومٞمف ُمٗمْمال اًمنمع ضمٕمٚمف ُم٤م إزُم٤من وُمـ

 قمٛمؾ أي يٙمقن ذًمؽ ومٛمثؾ اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمس ؿمٝمر أخػ ذم اًمٕمٛمؾ ُمـ أومْمؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ أي ؿمٝمر أخػ

 ُمٜمّم٥م ًمف ًمٞمس اعمٙمٚمػ أن وم٤محل٤مصؾ. آظمر زُمـ ذم ٟمٔمػمه قمغم اًمٗمْمؾ ًمف يم٤من ومٞمٝم٤م طمْمؾ اًمؼم أقمامل ُمـ

 «وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قم٤ٌمدة صٗم٦م يم٤مٟم٧م وهذه اًمِم٤مرع إمم ذًمؽ سمؾ اًمتخّمٞمص

 طمتك يّمقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ «اًمّمحٞمحلم» طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ

 يم٤من هؾ: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ًمٕم٤مئِم٦م ىمٚم٧م: ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م وطمدي٨م. يّمقم ٓ: ٟم٘مقل طمتك ويٗمٓمر يٗمٓمر ٓ: ٟم٘مقل

 :ىم٤مل صمؿ. ديٛم٦م قمٛمٚمف يم٤من ٓ: ىم٤مًم٧م ؿمٞمئ٤م؟ إج٤مم ُمـ خيص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 ىم٤ٌمء ُمًجد إٓ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد سمٕمد اًمٗمْمؾ ومٞمف يٕمت٘مد اعم٤ًمضمد ُمـ رء ي١مشمك وٓ: ؾمٚمٛم٦م سمـ حمٛمد ىم٤مل»

 قمٞمدا ذًمؽ ومٞمجٕمؾ زُم٤من سم٤مًمٜم٤مس يٓمقل وأن اًمٌدقم٦م ُمـ ظمقوم٤م ومٞمف ومٞم١مشمك سمٕمٞمٜمف يقُم٤م ًمف يٕمد أن ويمره: ىم٤مل

 اهلل صغم اًمٜمٌل أن صح وىمد: ىمٚم٧م. سمدقم٦م ومٞمف دمئ مل ُم٤م طملم يمؾ ي١مشمك أن سم٠مس وٓ شم١مظمذ ومريْم٦م أو يٕمتٛمد

 قمـ سم٤مًم٧ًٌم وقمؼم أؾمٌقع يمؾ ذم يزوره يم٤من اٟمف هذا ُمٕمٜمك وًمٙمـ. ؾم٧ٌم يمؾ ىم٤ٌمء ي٠ميت يم٤من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 ذم قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ُمـ «اًمّمحٞمحلم» ذم ُم٤م وٟمٔمػمه سم٤مجلٛمٕم٦م قمٜمف يٕمؼم يمام إؾمٌقع

 .[ُمٜمف.] «أقمٚمؿ واهلل. ؾمٌت٤م اًمِمٛمس رأجٜم٤م ُم٤م واهلل الوم: ومٞمف ىم٤مل اجلٕم٦م يقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل اؾمتً٘م٤مء
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 يٜمت٘مؾ وًمذًمؽ سم٤مًمذات ُم٘مّمقدا ًمٞمس اًمٞمقم ٕن ُمٜمف ُم٤مٟمع ٓ ومٝمذا ذًمؽ ًمًامع اًمٜم٤مس

 سمٌٕمض إج٤مم سمٕمض ختّمٞمص سمخالف وهذا ًمٚمٛمّمٚمح٦م ُمالطم٘م٦م ُمرارا همػمه إمم ُمٜمف

 سم٤مًم٘مٞم٤مم اًمٕمٞمديـ ًمٞمٚم٦م ّمٞمصيمتخ همػمه٤م ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ ومٞمٝم٤م أهن٤م سمزقمؿ اًمٕم٤ٌمدات

 رسمٞمع ؿمٝمر وختّمٞمص - اًم٘مٌقر زي٤مرة أقمٜمل - سم٤مًمزي٤مرة يقُمٝمام وختّمٞمص واًمٕم٤ٌمدة

 سمدع وأُمث٤مًمف هذا ومٙمؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمقًمد ىمّم٦م سم٘مراءة إول

 «ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي اؾمتدل ح٤م وًمذًمؽ قمٜمٝم٤م واًمٜمٝمل ٟمٌذه٤م جي٥م وُمٜمٙمرات

 شمٌٚمٖمف مل وًمٕمٚمف ذًمؽ اح٤مًمٙمل ُمًٚمٛم٦م اسمـ ويمره» :ىم٤مل اًمتخّمٞمص ضمقاز قمغم سم٤محلدي٨م

 .«إطم٤مدي٨م هذه

 اًمٜمقوي إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ُمٜمٝم٤م يٗمٝمؿ مل وًمٙمٜمف سمٚمٖمتف أهن٤م وإىمرب سمٕمٞمد هذا: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. اعم٠ًمخ٦م ذم قمٜمدٟم٤م احلؼ هق ُم٤م سمٞمٜم٤م وىمد وهمػمه

 :«187/ 1» «اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل: «وم٤مئدة»

 سم٠من واطمتجقا  اعمِم٤مهد إمم سم٤مًمًٗمر سم٠مس ٓ أنف اًمٕمٚمامء ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض ذيمر»

 ًمٞمس ىم٤ٌمء ٕن ومٞمف هلؿ طمج٦م وٓ وُم٤مؿمٞم٤م رايم٤ٌم ؾم٧ٌم يمؾ ىم٤ٌمء ي٠ميت يم٤من ط اًمٜمٌل

 سمًٗمر ًمٞمس ذًمؽ ٕن إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق إًمٞمٝم٤م اًمًٗمر قمـ ُمٜمٝمل وهل ،ُمًجد سمؾ ُمِمٝمدا

 اًمٜمٌقي اعمًجد إمم ؾم٤مومر ًمق وًمٙمـ جيز مل أهٚمف دويرة ُمـ ىم٤ٌمء إمم ؾم٤مومر ًمق سمؾ ،ُمنموع

 اًمٌ٘مٞمع أهؾ ىمٌقر زي٤مرة يًتح٥م يمام يًتح٥م ومٝمذا ىم٤ٌمء إمم ُمٜمف ذه٥م صمؿ

 .«أطمد وؿمٝمداء

 ([.1/077)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 قباء وسجد إىل الرحل يىد أن جيوز ال

 .«اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م إًمٞمف اًمرطمؾ يِمد أن جيقز ٓ وًمٙمـ»

 ...ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 .ُمٜمٝم٤م هذا وًمٞمس «احلدي٨م

 ([.1/078)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 ؟تِاضل بٕٖٗا ادساجد باقي هل

 اًمٜمص ضم٤مء اًمتل[ ىم٤ٌمء إىمَم، اًمٜمٌقي، احلرام،] إرسمٕم٦م اعم٤ًمضمد هل شمٚمؽ

 إىمدم يم٤من وإن اًمٗمْمؾ ذم ؾمقاء وم٢مهن٤م هذه وم٠مُم٤م ،اعم٤ًمضمد ُمـ همػمه٤م قمغم سمتٗمْمٞمٚمٝم٤م

ر سمٜمٞم٧م شمٙمقن أن قمـ دأبٕم ًمٙمقهن٤م أومْمؾ ُمٜمٝم٤م  ؾمٌ٘م٧م يمام واعم٤ٌمه٤مة واًمٗمخر ًمإلضا

 أظم٤ٌمر» يمت٤مب قمـ «17/ 1» «احل٤مؿمٞم٦م» ذم قم٤مسمديـ اسمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُم٤م. ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة

 :أن اًمثقري ؾمٗمٞم٤من إمم سم٤مًمًٜمد «اًمدول

 .«صالة أخػ سمثالصملم دُمِمؼ ُمًجد ذم اًمّمالة»

 .ُمٜمٙمر وهق قمٜمف يّمح ٓ وم٢مٟمف اًمثقري ؾمٗمٞم٤من قمغم ُمقىمقوم٤م يمقٟمف ُمع ومٝمق

 «7» رىمؿ اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م روى ممـ هق اهلل رمحف اًمثقري ؾمٗمٞم٤من إن صمؿ

 :سمٚمٗمظ

ه ومٞمام صالة أخػ ُمـ أومْمؾ ُمًجدي ذم صالة»  إٓ اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقا

 .«...اعمًجد

 ومٞمٖمٚم٥م ط اًمٜمٌل قمـ ٟمٗمًف هق رواه ُم٤م خي٤مًمػ ُم٤م ىمقًمف ُمـ قمٜمف يّمح أن ومٞمٌٕمد

 .اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ٞمفقمٚم ُمدؾمقؾم٦م اًمرواي٦م هذه أن اًمٔمـ قمغم

 :سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م أنس قمـ روي ٟمٕمؿ

 وقمنميـ سمخٛمس اًم٘م٤ٌمئؾ ُمًجد ذم وصالشمف سمّمالة سمٞمتف ذم اًمرضمؾ صالة»

 اعمًجد ذم وصالشمف ،صالة سمخٛمًامئ٦م ومٞمف جيٛمع اًمذي اعمًجد ذم وصالشمف ،صالة

 وصالشمف ،صالة أخػ سمخٛمًلم ُمًجدي ذم وصالشمف ،صالة أخػ سمخٛمًلم إىمَم

 .«صالة أخػ سمامئ٦م احلرام اعمًجد ذم

 صمٜم٤م: اًمدُمِم٘مل اخلٓم٤مب أيب ـمريؼ ُمـ «711 - 711/ 1» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 :«اًمزوائد» ذم ىم٤مل. قمٜمف إهل٤مين اهلل قمٌد أبق زريؼ
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111 

 ُم٘م٤مل ومٞمف وزريؼ طم٤مًمف يٕمرف ٓ اًمدُمِم٘مل اخلٓم٤مب أب٤م ٕن وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده»

 وذم «اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره سمف سم٠مس ٓ: ىم٤مل أنف زرقم٦م أيب قمـ طمٙمل

 إٓ سمف آطمتج٤مج جيقز ٓ إث٤ٌمت طمدي٨م يِمٌف ٓ سم٤مٕؿمٞم٤مء يٜمٗمرد: وىم٤مل «اًمْمٕمٗم٤مء»

 .«اًمقوم٤مق قمٜمد

 :إٟمف «اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 .«أوه٤مم ًمف صدوق»

 وم٠مبق وإٓ ُمٜمف طمٗمٔمف ىمد اخلٓم٤مب أبق يم٤من إن أوه٤مُمف ُمـ احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م

 :احل٤مومظ وىم٤مل ؾمٌؼ يمام يٕمرف ٓ اخلٓم٤مب

 :«اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل وىم٤مل. «جمٝمقل إٟمف»

 :ىم٤مل صمؿ احلدي٨م هذا ًمف ؾم٤مق صمؿ «سم٤معمِمٝمقر ًمٞمس»

 .«ضمدا ُمٜمٙمر هذا»

 .ىم٤مل ُم٤م وٟمٕمؿ

 أيب قمـ ـمرق ُمـ دُمِمؼ ُمًجد شمرمج٦م ذم أجْم٤م قم٤ًميمر اسمـ احلدي٨م أظمرج وىمد

 .سمف اخلٓم٤مب

 أن٠ٌمن٤م: قمامر سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ أجْم٤م قم٤ًميمر اسمـ أظمرضمف ُم٤م اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ

 ُمًجد ُمقوع ذم صغم سمف أهي ًمٞمٚم٦م ط اًمٜمٌل أن»: اخلِمٜمل حيٞمك سمـ حلًـا

 :وىم٤مل. «دُمِمؼ

 .«ُمٜم٘مٓمع هذا»

 ومٞمف ىم٤مل وىمد ُمٗم٤موز هذا اخلِمٜمل وسملم ط اًمٜمٌل سملم وم٢من ُمٕمْمؾ هق سمؾ: ىمٚم٧م

 :«اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ

 .«واح٤مئ٦م: يٕمٜمل. اًمتًٕملم سمٕمد ُم٤مت اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٖمٚمط يمثػم صدوق»

 :ُمرومققم٤م أنس قمـ سمًٜمده رواه ُم٤م ُمٜمٝم٤م ُمٜمٙمرات «اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ًمف ؾم٤مق وىمد
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 :ىم٤مل صمؿ «روطمف إًمٞمف اهلل يرد طمتك يقُم٤م أرسمٕملم إٓ ىمؼمه ذم ومٞم٘مٞمؿ يٛمقت ٟمٌل ُمـ ُم٤م»

 .«وقمقيٚمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م سملم يّمكم ىم٤مئؿ وهق يب أهي ًمٞمٚم٦م سمٛمقؾمك ُمررت»

 :وىم٤مل إًمٞمف إؾمٜم٤مده وؾم٤مق طم٤ٌمن اسمـ رواه

 .«ُمقوقع سم٤مـمؾ وهذا»

 .«اعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي اسمـ وأظمرضمف

 ذم اًمّمالة ذم اظمتٚمٗم٤م رضمٚملم» قمـ اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ؾمئؾ وىمد

 صمالصمامئ٦م ومٞمف أن ذيمروا وىمد ٓ؟ أم زقمٛمقا  يمام صالة سمتًٕملم هل هؾ: أُمٞم٦م سمٜمل ضم٤مُمع

 سم٤مًمٚمٞمؾ يم٤مًم٘م٤مئؿ سم٤مًمِم٤مم اًمٜم٤مئؿ أن ذيمروا وىمد ٓ؟ أم صحٞمح ذًمؽ ومٝمؾ ُمدومقن ٟمٌل

 ظمٚمؼ اهلل أن وذيمروا سم٤مًمِم٤مم يم٤معمٗمٓمر اًمٕمراق ذم اعمتٓمقع اًمّم٤مئؿ أن وذيمروا سم٤مًمٕمراق

 ذًمؽ ومٝمؾ سم٤مًمِم٤مم وؾمٌٕمقن سم٤مًمٕمراق واطمد ضمزء ُمٜمٝم٤م ضمزءا وؾمٌٕملم إطمدى اًمؼميم٦م

 .«ٓ؟ أم صحٞمح

 سمتْمٕمٞمػ ط اًمٜمٌل قمـ طمدي٨م دُمِمؼ ضم٤مُمع ذم يرد مل هلل احلٛمد» :وم٠مضم٤مب

 إنٌٞم٤مء قمدد ومٞمف أن يث٧ٌم ومل ،شمٕم٤ممم هلل ذيمرا  اعم٤ًمضمد أيمثر ُمـ هق وًمٙمـ ،ومٞمف اًمّمالة

 ص٤محل٦م سمٜمٞم٦م ٞمفوم اعم٘مٞمؿ وم٢من سم٤مًمذ٤مت وم٤مٕقمامل همػمه أو سم٤مًمِم٤مم اًم٘م٤مئؿ وأُم٤م ،اعمذيمقريـ

 ذم ضم٤مء وىمد أومْمؾ ومٛم٘م٤مُمف هلل أـمقع اًمٕمٌد ومٞمف يٙمقن ُمٙم٤من ويمؾ ،ذًمؽ قمغم يث٤مب وم٢مٟمف

 ،ُمقاوع أرسمٕم٦م ذم اًمؼميم٦م أن قمغم اًم٘مرآن ودل صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م وأهٚمف اًمِم٤مم ومْمؾ

ٟمف اإلؾمالم فمٝمقر أن ري٥م وٓ  همػمه ذم ُمٜمف أىمقى واًمٚم٤ًمن واًمٞمد سم٤مًم٘مٚم٥م ومٞمف وأقمقا

 ُمـ ذيمر ُم٤م وأُم٤م ،همػمه ذم يقضمد ٓ ُم٤م واًمٜمٗم٤مق اًمٙمٗمر وىمٛمع اإليامن فمٝمقر ُمـ وومٞمف

 ُم٤م قمغم واًمٕمراق سم٤مًمِم٤مم ضمزءا وؾمٌٕمقن إطمدى اًمؼميم٦م وأن واًمّمٞم٤مم اًمٗمٓمر طمدي٨م

 .«111/ 1» «اًمٗمت٤موى». «أقمٚمؿ واهلل. اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمد قمـ ٟمًٛمٕمف مل ومٝمذا ذيمر

 اًمّمالة ىمّمد ًمٗمْمٞمٚم٦م ُمًتٚمزم همػم ومٝمق اعمذيمقريـ إنٌٞم٤مء ومٞمف أن صم٧ٌم وًمق: ىمٚم٧م

 اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ ٕنف اًمٜمٝمل أؿمد قمٜمف ُمٜمٝمل هق سمؾ ،اًمٜم٤مس سمٕمض يتقهؿ يمام ومٞمف

 ذم اهلل رمحف أجْم٤م اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ ؾمٌؼ يمام ذًمؽ قمـ هنٞمٜم٤م وىمد ُم٤ًمضمد
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 :«115/ 7» «ىاًمٗمت٤مو»

 أو ٟمٌل ىمؼم إٟمف: ي٘م٤مل ُم٤م قمٜمد واًمدقم٤مء اًمّمالة حتري ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمٚمف وُم٤م»

 سمدٟمف ُمـ رء أو سمدٟمف إًمّم٤مق أو ذًمؽ ُمـ ي٘مرب ُم٤م أو واًم٘مراسم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد ىمؼم

 ذىمل ىمٌكم ذم واًمدقم٤مء اًمّمالة يتحرى يمٛمـ وهمػمه قمقد ُمـ اًم٘مؼم جي٤مور سمام أو سم٤مًم٘مؼم

 ىمؼم أنف اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف واًمذي - هقد ىمؼم إٟمف: ي٘م٤مل اًمذي عاعمقو قمٜمد دُمِمؼ ضم٤مُمع

 زيمري٤م سمـ حيٞمك رأس حتتف: ي٘م٤مل اًمذي اخلِم٥م اعمث٤مل قمٜمد أو - ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م

 ًمٞمس إُمٙمٜم٦م هبذه واًمدقم٤مء اًمّمالة وم٢من ،ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ ُمٌتدع خمٓمئ ومٝمق ،ذًمؽ وٟمحق

 يٜمٝمقن يم٤مٟمقا  سمؾ ذًمؽ نيٗمٕمٚمق يم٤مٟمقا  وٓ وأئٛمتٝم٤م إُم٦م ؾمٚمػ ُمـ أطمد قمٜمد ُمزي٦م ًمف

 دقم٤مء ي٘مّمدوا مل وإن ودواقمٞمف ذًمؽ أؾم٤ٌمب قمـ ط اًمٜمٌل هن٤مهؿ يمام ذًمؽ ُمثؾ قمـ

 :ىم٤مل صمؿ «ذًمؽ؟ ىمّمدوا إذا ومٙمٞمػ سمف واًمدقم٤مء اًم٘مؼم

 ؾمٚمػ ُمـ أطمد ي٘مؾ ومٚمؿ وزم أو ٟمٌل ىمؼم ومٞمف اعمٙم٤من يمقن ٕضمؾ اًمدقم٤مء وأُم٤م»

 اًم٘مٌٚم٦م أهؾ سمٕمض اسمتدقمف ٤ممم هذا وًمٙمـ ،همػمه ُمـ أومْمؾ ومٞمف اًمدقم٤مء إن وأئٛمتٝم٤م إُم٦م

 قم٤ٌمد ديـ ُمـ ٓ اعمنميملم ديـ ُمـ وم٠مصٚمف ،اعمنميملم ُمـ وهمػمهؿ ًمٚمٜمّم٤مرى ُمْم٤مه٤مة

 إُم٦م ؾمٚمػ ُمـ أطمد يًتحٌف مل هذا وم٢من ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يم٤مخت٤مذ اعمخٚمّملم اهلل

 ُمـ ط اهلل رؾمقل ًمٕمٜمٝمؿ عمـ ُمْم٤مه٤مة اًم٘مٌٚم٦م أهؾ سمٕمض اسمتدقمف وًمٙمـ وأئٛمتٝم٤م

  .«واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد

 ([.1/078)اعمًتٓم٤مب ٛمراًمث] 

 احلرام ادسجد دم اليالة فًل هلا كٖٓا وْة هل

 احلرام؟ اعمًجد ذم اًمّمالة يٕم٤مدل ُمٙم٦م ذم ُمٙم٤من أي   ذم اًمّمالة هؾ :وداخٓة

 اعمًجد ذيمر ىمريٜم٦م ُمـ أومٝمؿ وأن٤م ظمالومٞم٦م، ُم٠ًمخ٦م وهل هذا، أقمت٘مد ٓ :الىٗخ

 وإٟمام اًمٕم٤مم، سم٤معمٕمٜمك راماحل اعمًجد هق ًمٞمس اعم٘مّمقد أن اًمٜمٌقي، اعمًجد ُمع احلرام

 .ٟمٕمؿ. يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م وًمٞمس ُمٙم٦م، ُمًجد وهق ومٞمف يّمغم اًمذي اعمًجد سمف اعم٘مّمقد
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ى اًمَِّذي ؾُمٌَْح٤منَ ﴿: أي٦م ذم ي٘مقًمقن حيتجقن هؿ :وداخٓة ـَ  ًَمٞماًْل  سمَِٕمٌِْدهِ  أَْهَ ِجدِ  ُِم ًْ  اعْمَ

 .احلرام اعمًجد وًمٞمس ه٤مٟمئ أم سمٞم٧م ُمـ سمف أهي: ي٘مقًمقن ،[1:اإلهاء]﴾احْلََرامِ 

 سم٤معمًجد، ختتص اًمٗمْمٞمٚم٦م أن أراه اًمذي: ىمٚم٧م آٟمٗم٤ًم، هذا قمـ أضم٧ٌم أن٤م :الىٗخ

 ذم ىم٤مل طمٞم٨م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ُمع اعمًجد ذيمر سم٘مريٜم٦م يمٚمٝم٤م سمٛمٙم٦م وًمٞمس

ه ومٞمام صالة أخػ شمٗمْمؾ هذا ُمًجدي ذم صالة»: اعمٕمروف احلدي٨م  ُمـ ؾمقا

 .«احلرام اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد:

 هذا يٙمقن اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد وُمع اعم٤ًمضمد ُمع راماحل اعمًجد وم٘مرن 

 ىمد ٕنف ؾمٝمؾ: قمٜمٝم٤م اجلقاب أي٦م أُم٤م ُمٙم٦م، ُمًجد وهق ُمٙم٦م، ُمـ ضمزء اعمراد ًمٙمقن ىمريٜم٦م

 ومٌحٙمؿ سمجقاره، يٙمقن وإٟمام ٟمٗمًف، اعمٙمل اعمًجد ُمـ ُمثالً  ه٤مٟمئ أم سمٞم٧م يٙمقن ٓ

ى ياًمَّذِ  ؾُمٌَْح٤منَ ﴿: أي٦م ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ضم٤مء اعمج٤مورة ـَ  ًَمٞماًْل  سمَِٕمٌِْدهِ  أَْهَ ِجدِ  ُِم ًْ  اعْمَ

 .اعمج٤مَور طمٙمؿ اعمج٤مِور طمٙمؿ ُيْٕمَٓمك أن اًمٕمريب إؾمٚمقب ٕن :[1:اإلهاء]﴾احْلََرامِ 

 (55: 10: 10/ 181/واًمٜمقر اهلدى)

 والٕساء، الرجال كثرة وع احلرام ادسجد دم اليالة حْم

 ون زدحاماإل عٕد احلرم دم حيدث وا وحْم فٗه، السسة وحْم

  الٕساء خٓف الرجال صالة

 وطمٙمؿ واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل يمثرة ُمع احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م :السٚال

 ومٞمف؟ اًمًؽمة

 يم٤مٟمقا  ؾمقاء اًمٜم٤مس، سمٕمض ومٞمٝم٤م يت٤ًمهؾ اًمتل إُمقر ُمـ هذه أن ؿمؽ ٓ :الىٗخ

 يت٘مدُمـ ٕهنـ اًمرضم٤مل: ُمـ وًمٞمس اًمٜم٤ًمء ُمـ اخلٓم٠م أن واًمٖم٤مًم٥م ٟم٤ًمًء، أو رضم٤مًٓ 

 .اًمرضم٤مل ُمع خيتٚمٓمـو

هل٤م، اًمرضم٤مل صٗمقف ظمػم»: ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل أن اعمٕمٚمقم وُمـ   وّذه٤م َأوَّ



  اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ه٤م آظمره٤م، اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم آظمره٤م، هل٤م وذُّ  .«َأوَّ

 ُمٝمام اًمرضم٤مل قمـ يت٠مظمرن أن قمغم اًمٜم٤ًمء ط اًمٜمٌل طمض احلدي٨م هذا ومٗمل 

 ٗمقومٝمـص اًمٜم٤ًمء شمٕمدت ُم٤م وم٢مذا اعمًجد، أرض هبـ واشمًٕم٧م إُمر، وؾمٕمٝمؿ

 طمٞمٜمئذٍ  سم٤مًمٜم٤مسمؾ، احل٤مسمؾ اظمتٚمط: ىمديامً  ىمٞمؾ ويمام اًمرضم٤مل، صٗمقف إمم وشم٘مدُمـ

 اًمٖم٤مًم٥م، هق يمام اعمرأة هل إٟمام اعمٕمتدي يم٤من وم٢مذا اعمٕمتدي، قمغم شم٘مع إٟمام اعم١ًموًمٞم٦م

 أو اًمٜم٤ًمء صػ ظم٤مًمط اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًمرضمؾ هق اعمٕمتدي يم٤من وإذا قمٚمٞمٝم٤م، وم٤مإلصمؿ

 .قمٚمٞمف اإلصمؿ ومٞمٙمقن صٗمقومٝمـ،

 وم٤مًمّمالة اًمرضمؾ، أو اعمرأة اعمٕمتدي يم٤من ؾمقاء: أي احل٤مًمتلم، ُمـ يُمؾ   ومٗمل اًمّمالة ٤مأُم 

 ٟمًتٜمػم اًمتل اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر ذم وٓ سمؾ اًمٙمت٤مب، قمـ ومْمالً  اًمًٜم٦م ذم يقضمد ٓ ٕنف صحٞمح٦م:

 قمغم يدل ُم٤م ذًمؽ ُمـ رء ذم يقضمد ٓ وأبدًا، دائامً  ٟمذيمر يمام واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ومٝمؿ ذم هب٤م

 ٟمٔم٤مم خم٤مًمٗم٦م ؾمقى ذًمؽ ُمـ رء ٓ اعمرأة، طم٤مذشمف ُمـ أو اعمرأة طم٤مذى ُمـ صالة سمٓمالن

 اًمرضم٤مل صٗمقف ظمػم»: طمدي٨م ذم آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي اًمٜمٔم٤مم هذا اًمّمٗمقف، شمًقي٦م

 .«أوهل٤م وذه٤م آظمره٤م، اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم آظمره٤م، وذه٤م أوهل٤م،

 اًمٌٓمالن ٕن اًمّمالة: سمٓمالن شمًتٚمزم وٓ واعمٕمّمٞم٦م، اإلصمؿ شمًتٚمزم اعمخ٤مًمٗم٦م هذه

َت٘مؾ طمٙمؿ ًْ  هذا ٟم٘مقل ًمف، وضمقد ٓ مم٤م قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام وهذا ظم٤مص، دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ٓ ُُم

 اعمرأة أن اًمًٜم٦م أهؾ ُمذاه٥م ُمـ اًمٞمقم، اعمٕمرووم٦م اعمذاه٥م سمٕمض ذم هٜم٤مك أن ذايمريـ

 ًمٙمـ اًمرضمؾ، صالة سمٓمٚم٧م اًمرضمؾ طم٤مذت ًمق اعمٕمتدي٦م، هل يم٤مٟم٧م ًمق طمتك وىمٗم٧م إذا

 .اًمنمع ذم ٚمٞمفقم دًمٞمؾ وٓ اًمرأي هق إٟمام هذا

ر أن: إذاً  ومحًٌٜم٤م   خم٤مًمٗم٦م وذم اإلصمؿ، ذم ي٘مٕمـ ٓ أن ُمٕم٤ًم، واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُٟمَذيم 

 اهلل سمٞم٧م إمم ًمٚمح٩م ظمرضمـ ىمد مجٞمٕم٤مً  وهؿ وسمخ٤مص٦م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م

 .اًمنمع أطمٙم٤مم اًمتزم ُمـ إٓ ُمٜمف يًتٗمٞمد ٓ اًمذي احل٩م هذا احلرام،

ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َمُّ ﴿ :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام  َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم  احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم

قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال ًُ  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل ،[197:اًمٌ٘مرة]﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال»: اًم٘مرآين اًمٜمٝم٩م هذا اًمتزم عمـ سمٞم٤مٟم٤مً  ًُ  ىم٤مل ،«احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م
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ٌَٞم ٜم٤مً  واًمًالم ّمالةاًم قمٚمٞمف  طم٩م ُمـ»: ط سم٘مقًمف اًمٜمٝم٩م هذا يٚمتزم اًمذي هذا ومْمٞمٚم٦م ُُم

 .«أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يٗمًؼ، ومل يروم٨م ومٚمؿ

 أن احل٩م ىمّمدوا إذا وصٖم٤مرًا، يم٤ٌمراً  وٟم٤ًمًء، رضم٤مًٓ  احلج٤مج يمؾ ُمـ وم٤معم٘مّمقد

 أن٘مٞم٤مء أت٘مٞم٤مء أُمٝم٤مهتؿ، وًمدهتؿ يمام سمالدهؿ إمم يٕمقدوا أن ذًمؽ وراء ُمـ هم٤ميتٝمؿ يٙمقن

 اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م سم٠منف ُمٗمتخراً  سمٚمده إمم أطمدهؿ يٕمقد أن ٓ وأصم٤مم، اًمذٟمقب يمؾ ُمـ

 يٌتٖمل ُمـ إن ومالن، سم٤محل٤مج يٜم٤مدوٟمف اًمٜم٤مس ومّم٤مر احل٤مج، ًم٘م٥م وايمت٥ًم احلرام،

 سمخٗمل طمجتف ُمـ يٕمقد أن قمٚمٞمف ُيـْخَِمك ومٝمذا اًمٚم٘م٥م، هذا قمغم احل٩م سم٥ًٌم احلّمقل

 وًمٙمـ طمجج٧م وُم٤م: طمجف ُمـ رضمع يقم ًمزُمٞمٚمف قمرايبإ ذًمؽ ىم٤مل يمام أو طمٜملم،

 .اإلسمؾ طَمّج٧م

 سمٚم٘م٥م ُمتنموم٤مً  وًمٞمس ذيمرٟم٤م، يمام ٟم٘مٞم٤مً  شم٘مٞم٤مً  اعمًٚمؿ يٕمقد أن احل٩م ُمـ وم٤معم٘مّمقد

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن اًمٕمٛمؾ: يٌٓمؾ مم٤م ومٝمذا احل٤مج، ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم  اّللَّ

ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  ي  .ٟمٕمؿ. [٦:0ماًمٌٞمٜم]﴾اًمد 

 إٓ يمٚمٝم٤م اإلؾمالم سمالد ذم ُمٜمًٞم٤م ٟمًٞم٤مً  اًمٞمقم أصٌح٧م اًمًؽمة وم٘مْمٞم٦م: اًمًؽمة أُم٤م

 اًمثقب هذا ٕن هب٤م: يٚمٞمؼ ٓ صمقسم٤مً  يمًٞم٧م وم٘مد احلرام اعمًجد ذم أُم٤م ُمٜمٝم٤م، ضمداً  اًم٘مٚمٞمؾ

ة أطم٤مدي٨م ط اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت ًم٘مد ذقمٞمتٝم٤م، قمغم ىم٣م  اعمّمكم سم٤مخت٤مذ إُمر ومٞمٝم٤م قِمدَّ

 أو اًمٌٜمٞم٤من، ذم يم٤من أو اًمّمحراء ذم يم٤من ؾمقاء اإلـمالق، قمغم يم٤من ُمٙم٤من أي   ذم اًمًؽمة

 أوًٓ  ضم٤مءت وم٘مد احلرام، اعمًجد يم٤من وًمق ضم٤مُمع، ُمًجد ذم أو ُمًجد ذم يم٤من

 صغم إذا»: سمٕمْمٝم٤م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل قم٤مُم٦م، أو ُمٓمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م

 .«صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة إمم ومٚمٞمّمؾ أطمديمؿ:

 ؾمؽمة، إمم ٓ يّمكم سمٕمْمٝمؿ رأج٧م اًمّمالة، إمم ظمٞمٛمتل ُمـ ظمرضم٧م طمٞمٜمام آٟمٗم٤مً 

 يتخذه أن ًمٚمٛمّمكم ومُٞمٛمٙمـ ضم٤مًمس، ؿمخص هٜم٤مك يم٤من ًمق سمؾ قمٛمقد، أيَّ  هل واًمًؽمة

 إمم ومٚمٞمّمؾ أطمديمؿ صغم إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف اًمِمخص، هذا إمم يّمكم ؾمؽمة،

 ي٘مٓمع ٓ» صالشمف، ٚمٞمفقم اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع أن ظمِمٞم٦م ُم٤ٌمذة: اجلقاب ي٠مت ح٤مذا؟ «ؾمؽمة

 .صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع أن ظمِمٞم٦م: أي «صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من
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 ُيْدِرك أن اًمٌنمي ًمٚمٕم٘مؾ يٛمٙمـ ٓ ذقمٞم٦م وؾم٤مئؾ هٜم٤مك أن: هذا وُمٕمٜمك 

 سمّمالشمف ًمإلظمالل اًمِمٞمٓم٤من يتٕمرض أن وسملم اعمّمكم سملم حَتُقل اًمقؾم٤مئؾ هذه شم٠مثػمه٤م،

 هذا ذم ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ًٛمعٟم ومٜمحـ أصٚمٝم٤م، ُمـ إلسمٓم٤مهل٤م أو إىمؾ، قمغم

 رواي٦م ذم سمٞم٤مٟمف ضم٤مء آظمر أدب وهٜم٤م ؾمؽمة، إمم يّمكم أن ُُمَّمؾ   ًمٙمؾ آُمراً  احلدي٨م

ٌُّف ومٞمٜمٌٖمل أظمرى، . «ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمٞمْدنُ  أطمديمؿ صغم إذا»: ط ىمقًمف وهق أٓ هل٤م، اًمَتٜمَ

 إذا: نإٟم٤ًم ي٠ًمل ىمد ًمٙمـ «ؾمؽمة إمم ومٚمُٞمَّمؾ  »: يم٤مٟم٧م إومم اًمرواي٦م أو إول احلدي٨م

 ؾمؽمة؟ هذه ومٝمؾ هٜم٤مك، واًمًؽمة هٜم٤م أن٤م صٚمٞم٧م

 .«ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمَٞمْدنُ  أطمديمؿ صغم إذا»: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ذم اجلقاب

 وهٙمذا اًمًٜم٦م، ذم أجْم٤مً  سمٞم٤مٟمف ضم٤مء اًمُ٘مرب وهذا ُمٜمٝم٤م، ىمري٤ٌمً  يٙمقن أن سمد ومال

ؾ وم٤مًمًٜم٦م ة ُمـ اعمّمكم ي٘مؽمب ومٝمؾ سمٕمْم٤ًم، سمٕمْمٝم٤م ُيَٙمٛم  ؽْمَ ًُ  يٛمس نأ يٙم٤مد أنف سمحٞم٨م اًم

 وومراغ؟ ومًح٦م ؾمؽمشمف وسملم رأؾمف سملم يٙمقن أن سمد ٓ أم يديف، سملم اًمتل اًمًؽمة سمرأؾمف

 ضم٤مء ؿم٤مة، ممر اًمًؽمة وسملم اعمّمكم ؾمجقد ُمقوع سملم يٙمقن أن سمد ٓ ٟمٕمؿ، :اجلواب

 .ؿم٤مة ممر اًمًؽمة وسملم ؾمجقده، ُمقوع: أي ُمّماله سملم يم٤من ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م ذم

 جيٕمؾ وإٟمام ٓ، سمرأؾمف، يٜمٓمحٝم٤م يٙم٤مد سمحٞم٨م ُمٜمٝم٤م، نيد وٓ قمٜمٝم٤م، يٌتٕمد ٓ: وم٢مذاً 

 .ؿمؼم ُمـ ىمري٤ٌمً  أو ؿمؼم شم٘مري٤ٌمً  ؿم٤مة، ممر وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف

 احلرام، اعمًجد ذم إمهٞم٦م هذه شمٔمٝمر ًمٙمؿ، ؾمٞمٔمٝمر يمام اًمًؽمة هذه أمهٞم٦م ُمـ إن

ة اعمّمٚملم اُمتالء ًمٙمثرة  قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اًمٜم٤ًمء، ُمرور وسمخ٤مص٦م أجدهيؿ، سملم سم٤مح٤مرَّ

: اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمِديمؿ صالة ي٘مٓمع»: ًمًالموا اًمّمالة

ة  .«إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

 اًمِمٞمٓم٤من سملم حتقل أهن٤م وهل قم٤مُم٦م، إومم اًمقفمٞمٗم٦م: وفمٞمٗمت٤من اًمًؽمة هلذه: وم٢مذاً 

 وإمهٞم٦م اًمٜم٘مّم٤من، ُمـ ًمٌمء اًمًؽمة وراء اعمّمكم هذا صالة يٕمرض أن وسملم

 يديف سملم ُمر إذا صالشمف، سمٓمالن وسملم اعمّمكم سملم حتقل ةاًمًؽم هذه أن هل إظمرى

ة اًمثالصم٦م، إُمقر ُمـ واطمد  .إؾمقد اًمٙمٚم٥م أو احلامر أو اعمرأ

ه ومال ؾمؽمة، إمم يّمكم يم٤من إذا أُم٤م  ضمٜم٤ًمً  يم٤من ؾمقاء يديف، سملم َُمرَّ  ُم٤م ذًمؽ سمٕمد َيُيُّ

 .آظمر ؿمٞمئ٤مً  يم٤من أو اًمثالصم٦م، إضمٜم٤مس هذه ُمـ
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و٦م ومّمالشمف احلرام، اعمًجد ذم وًمق ؾمؽمة ٓ إمم يّمكم اًمذي أُم٤م   أو ًمٚمٜم٘مّم٤من ُُمَٕمرَّ

 .اعمّمكم يدي سملم يٛمر اًمذي اجلٜمس طم٥ًم قمغم ًمٚمٌٓمالن،

 طمتك ُمًجد يمؾ ذم واضم٦ٌم وأهن٤م اًمًؽمة، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمذيمره أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذا

 سملم ووع احلرام اعمًجد ذم صغم إذا اًمًٚمػ سمٕمض يم٤من وًمذًمؽ احلرام، اعمًجد

 ذيمرت يمٜم٧م يمام قمٜمف، اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل دقمٌ وُمٜمٝمؿ ؾمؽمة، يديف

 .ٟمٕمؿ «ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير»: يمت٤مب ذم وٟمحقه ذًمؽ

 هذه طمٙمؿ ومام[ اًمٜم٤ًمء ظمٚمػ اًمرضم٤مل يّمكم احلرم إزدطم٤مم ُمع أطمٞم٤مًٟم٤م] :اًم٤ًمئؾ

 اًمّمالة؟

 .اًم٤ًمسمؼ اجلقاب ُمـ وُمِٝمؿَ  هذا :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 صغم إذا أم شم٠مثػماً، أؿمد اًمرضمؾ سمجٜم٥م اعمرأة صالة هؾ :ئمٝمر وًمٕمٚمف :الىٗخ

ؿ شمرى، أو ؾمت٘مقل ُم٤مذا سمج٤مٟمٌٝم٤م؟ وًمٞمس اعمرأة ظمٚمػ اًمرضمؾ  شم٠مثػماً؟ أؿمدُّ  أهيُّ

 .طم٤مذه٤م إذا :وداخٓة

ٌْٓمِؾ ٓ اعمح٤مذاة أن قمروم٧م يمٜم٧م وإذا :الىٗخ  ظمٚمػ اًمّمالة: وم٢مذاً  اًمّمالة، شُم

ٌْٓمؾ ٓ اعمرأة  .اًمّمالة شُم

 صالشمف قمـ ُي٠ًمل اًمذي هق اًمرضمؾ هؾ اًمٜمٔمر يٜمٌٖمل أنف اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م ويٕمقد 

ة أم آصماًم، ومٞمٙمقن اعمرأة، ظمٚمػ  أُم٤مم ووىمٗم٧م شم٘مدُم٧م ٕهن٤م شُم٠ًمل: اًمتل هل اعمرأ

 .أصمٛم٦م هل ومًتٙمقن اًمرضمؾ،

 ذوط شمقومرت إذا احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م صحٞمح٦م هل طم٤مل يمؾ ومٕمغم اًمّمالة أُم٤م 

 .إذاً  هق هق اجلقاب. ًمٚمّمالة اعمٕمرووم٦م اًمّمح٦م

 .....:ةوداخٓ

 ( 55: 18: 17/ 180/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (55: 00: 57/ 180/ واًمٜمقر اهلدى)
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 الٕبوي ادسجد دم ادرأة صالة

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ذه٧ٌم، إذا اًمٜمٌقي٦م اعمديٜم٦م ذم ؿمٞمخ ي٤م اعمرأة ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائل

 هذا؟ ُمًجدي ذم صالهت٤م ُمـ هل٤م أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم ًمّمالهت٤م

 .يمذًمؽ :الىٗخ

 واًمثقاب؟ إضمر وزي٤مدة اًمٜمٌقي، اعمًجد ذم يمام صالة ػأخ هل٤م هؾ :السائل

 .يمذًمؽ هق يمذًمؽ، وهق :الىٗخ

 ( 55: 11: 57/ 791/واًمٜمقر اهلدى) 

 دم أم اليٓوات دم عاوة هي هل احلرم، دم ادًاعِة اليالة

 ادسٙلة؟ دم حتّّْٗم وا فّط، الِريًة

 اًمّمٚمقات ذم ٦مقم٤مُم هل هؾ احلرم، ذم اعمْم٤مقمٗم٦م اًمّمالة! اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: ُمداظمٚم٦م

 اعم٠ًمخ٦م؟ ذم حت٘مٞم٘مٙمؿ ُم٤م وم٘مط، اًمٗمريْم٦م ذم أم

 ذم صالة»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن: أي قم٤مُم٦م، أهن٤م: اًم١ًمال هذا قمغم ضمقايب: اًمِمٞمخ

 سمامئ٦م ومٞمف وم٤مًمّمالة احلرام اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقاه مم٤م صالة سم٠مخػ هذا ُمًجدي

 صالة أن ُمًتحييـ ٤ميمٜم وإذا واًمٜم٤مومٚم٦م، اًمٗمريْم٦م احلدي٨م هذا يِمٛمؾ «صالة أخػ

 ٓ احلرام اعمًجد ذم صٚم٧م إذا ومحٞمٜمئذ ُمًجده٤م، ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة

 اعم٘مدس، اعمٙم٤من هذا ذم صٚم٧م ٕهن٤م...اعمْم٤مقمػ إضمر ٟمٗمس هل٤م يٙمت٥م أنف ؿمؽ

: آٟمًٗم٤م ىمٚمتف يمام اًمٌٞم٧م ومْمٞمٚم٦م وزي٤مدة إضمر ٟمٗمس هل٤م ومٞمٙمت٥م سمٞمتٝم٤م ذم صٚم٧م إذا وًمٙمٜمٝم٤م

 .وم٠ميمثر سمٕمنم احلًٜم٦م ٕن طمًٜم٤مت: قمنم إىمؾ قمغم زائد صالة أخػ ُم٤مئ٦م هل٤م يٙمت٥م

 ذم اًمٜم٤ًمء قمـ ومْماًل  ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٜم٦م صالة هؾ: اًم٘مقل إمم يقصٚمٜم٤م وهذا

 سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذيمرٟم٤م إذا اًمدار، ذم أو أومْمؾ اعمًجد
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 أومْمؾ اعمديٜم٦م وذم ُمٙم٦م ذم[ سمٞمتف ذم] اًمٗمريْم٦م ًمٖمػم اًمرضمؾ صالة: ٟم٘مقل «اعمٙمتقسم٦م إٓ

 اًمٗمْمٞمٚم٦م، شمٚمؽ هل٤م اعمًجديـ ذم اًمّمالة يم٤مٟم٧م وم٢مذا اعمًجديـ، ذم صالشمف ُمـ ًمف

 ًمٚمٜم٤مومٚم٦م اًمرضمؾ صالة أن اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًمٜمتٞمج٦م ومٜمخرج أومْمؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ويم٤من

 .اجلقاب هق هذا احلرام، اعمًجد ذم أو اًمٜمٌقي اعمًجد ذم صالشمف ُمـ أومْمؾ سمٞمتف ذم

 (55:17:11/ب77: اًمٜمقر طمٚم٦مر) 

 احلرم؟ دم أم الِٕدق دم اليالة لٓٔراة األفًل هل

 ذم واًمٜم٤مومٚم٦م اعمٙمتقسم٦م أم سم٤محلرم، واًمٜم٤مومٚم٦م اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة: أومْمؾ أهيام: ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمٛمرأة؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗمٜمدق

 .اًمٗمٜمدق ذم: اًمِمٞمخ

 (55:17:11/ب19: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 احلرام ادسجد حدود

 اعمّمٚملم؟ سمحٙمؿ شمٌٚمغ؟ أجـ إمم احلرام اعمًجد طمدود: وداخٓة

 ًمف يمت٥م احلرم داظمؾ يّمكم اًمذي هذا اًمٕم٤مدي٦م اًمّمقرة صقرشملم، ذم هٜم٤م الشيخ:

 هذه سمس احلرام، سم٤معمًجد ُمٚمح٘ملم وظمرضمقا  احلرام، اعمًجد اُمتأل ًمٙمـ أخػ، ُم٤مئ٦م

 اعمًجد همػم ُمًجد ذم يّمكم يذه٥م واطمًدا إن: أن٤م ىمٚم٧م ًمذًمؽ ظم٤مص٦م، صقرة

قم احلرام،  .ٓ ُمٙم٦م، ذم ٕنف صالة أخػ سمامئ٦م هٜم٤مك اًمّمالة إن لوَيدَّ

 : .. ( 17. : 7/   09/   واًمٜمقر اهلدى)  
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 هل احلرام ادسجد عذ ضرأت التي التوشَات

 ادسجد؟ فًل هلا

 سم٤مىمل ذم اًمّمالة ُمع شمًتقي ٓ وأهن٤م احلرام، اعمًجد ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :السٚال

ٕم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٙم٦م،  اعمًجد طمٙمؿ ٟمٗمس هل٤م هؾ احلرام، اعمًجد غمقم شمٓمرأ  اًمتل ًمٚمَتَقؾمُّ

 ُمٙم٦م؟ ُمـ يمثػمة أضمزاء ؿمٛمٚم٧م وإن

 أو اعمٙمل اعمًجد يم٤من ومًقاء قمٚمٞمف، اعمزيد طمٙمؿ طمٙمٛمف هذا ٟمٕمؿ، الشيخ:

 قمٚمٞمف، اعمزيد طمٙمؿ طُمْٙمٛمٝم٤م اًمزي٤مدة ومٝمذه إًمٞمٝمام، شُمْم٤مف زي٤مدة ومٙمؾ اًمٜمٌقي، اعمًجد

 ذم ضم٤مء وىمد أن، واىمٕمف هق مم٤م سمٙمثػم أصٖمر يم٤من ٟمٕمٚمؿ يمام ط اًمرؾمقل ومٛمًجد

 -اًمٜمٌقي اعمًجد: يٕمٜمل– اعمًجد هذا ُُمدَّ  ًمق أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ أصم٤مر سمٕمض

 .اعمًجد طمٙمؿ ًمف ًمٙم٤من صٜمٕم٤مء، إمم

 (  55: 10: 11/ 187/ واًمٜمقر اهلدى)  

  وَني؟ وقت الَْبة لُسل هل

 ؟ ُمٕملم وىم٧م ذم اًمٙمٕم٦ٌم همًؾ وضمفُ  ُم٤م السائل:

 إُمقر ذم يدظمؾ ٓ اًمقىم٧م حتديد ًمٕمؾ ًمٙمـ ،وىم٧م اًمٖمًؾ هلذا ًمٞمس الشيخ:

 .ذقمٞم٦م سمدقم٦م ومٝمق يمذًمؽ يم٤من وم٤من اًمتٕمٌدي٦م،

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ُمٕملم وىم٧م ذم ختّمٞمّمف السائل:

 ٟمٕمؿ الشيخ:

 ( 55:  18: 07/   198/  واًمٜمقر اهلدى) 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 

171 

 بيالة اقتداءً  احلرم عذ ادٌٓة الَامئر دم اليالة حْم

 احلرم؟ إوام

 احلرم؟ قمغم ُيَّمٚمُّقا  ئر،اًمٕمام قمغم ٟم٤مس قمٜمدك ذم :وداخٓة

 .جيقز ٓ الشيخ:

 .جيقز ٓ: وداخٓة

 .أوًٓ  اًمّمٗمقف وصؾ شم٤مريملم ه١مٓء الشيخ:

 : .. ( 18:  11/   09/   واًمٜمقر اهلدى)  

 كِٗٗة السجود وع اإلزدحام الىديد دم احلرم؟

 آزدطم٤مم يُمْثر ُمـ يًجد أن اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ٓ اًمًجقد، ووع... :وداخٓة

 .اًمٜم٤ًمء فمٝمقر قمغم ؾمجدوا اًمرضم٤مل سمٕمض طمتك ص٤مر، اًمذي

 .ٟمٕمؿ أي الشيخ:

 ؟...يٙمقن احلٙمؿ ومِمق مداخؾة:

 .اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م اهلل اشمؼ احلٙمؿ، الشيخ:

 : .. ( 18:  11/   09/   واًمٜمقر اهلدى)  

 وَني؟ ثواب قباء وسجد دم لٓيالة هل

 صمقاب ىم٤ٌمء ُمًجد ذم اًمّمالة ذم صم٧ٌم هؾ اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: ُمداظمٚم٦م

 ظمػم؟ اهلل ضمزاك ،ُمٕملم

 ُمـ»: أن اًمٓمرق سمٛمجٛمقع وًمق شمّمح اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ



  ٤ماعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اًمٗمْمٞمٚم٦م هل هذه «يمٕمٛمرة ًمف يم٤مٟمت٤م ريمٕمتلم ومٞمف ومّمغم ىم٤ٌم ُمًجد أتك صمؿ سمٞمتف ذم شمٓمٝمر

 .ٟمٕمؿ ضم٤مءت، اًمتل اخل٤مص٦م

 وم٘مط؟ اعمديٜم٦م أهؾ قمغم أم ًمٚمٛمديٜم٦م زائر يمؾ قمغم يٜمٓمٌؼ هذا احلدي٨م هؾ: ُمداظمٚم٦م

: ي٘مقل يمام اعمديٜم٦م ؾمٙم٤من ُمـ[ يٙمقن أن ذـًم٤م ًمٞمس] صغم ُمـ يمؾ ٓ،: ًمِمٞمخا

 .ٟمٕمؿ ومٞمف، ٟمزل اًمذي اعمٜمزل ُمـ شمقو٠م همري٤ٌمً  يم٤من أو سمٞمتف ذم شمقو٠م ُمـ

 (55:15:77/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 



 املسحد حتية
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 وجوًبا الَّود قبل ركَتني يييل أن ادساجد آداب ون

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وضمقسم٤م اًم٘مٕمقد ىمٌؾ ريمٕمتلم كميّم أن» :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 وذم «جيٚمس أن ىمٌؾ ريمٕمتلم ومٚمػميمع اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: واًمًالم اًمّمالة

 ًمٞمذه٥م أو ؿم٤مء إن سمٕمد ًمٞم٘مٕمد صمؿ] ريمٕمتلم يريمع طمتك جيٚمس ومال»: ًمٗمظ

 [.صحٞمح.]«[حل٤مضمتف

 إومم اًمرواي٦م ذم ٕنف اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتل وضمقب قمغم سمٔم٤مهره دًمٞمؾ واحلدي٨م

 يٗمٞمد وذًمؽ اًمّمالة ىمٌؾ اجلٚمقس قمـ هنك إظمرى وذم ًمٚمقضمقب وإُمر هبام ُمرأ

 «اعمحغم» ذم سح وم٢مٟمف ُمٜمٝمؿ طمزم اسمـ طم٤مؿم٤م اًمٔم٤مهري٦م هذا إمم ذه٥م وىمد اًمتحريؿ

 واطمتجقا  ًمٚمٜمدب ومٞمف إُمر سم٠من احلدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا  اجلٛمٝمقر ىمقل وهق ؾمٜم٦م سم٠مهن٤م

 ُمٌٞمٜم٤م وشمٕم٘مٌٝم٤م اًمِمقيم٤مين ح٘مؼاعم ؾم٤مىمٝم٤م وىمد ادقمقه سمام شمٜمٝمض ٓ سم٠مدًم٦م ذًمؽ قمغم

 اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم ذًمؽ ُمـ اًمٜمدب إمم اًمقضمقب ُمـ إُمر ًمٍمف صالطمٞمتٝم٤م قمدم

 :يتخٓمك رآه اًمذي ط ىمقًمف

 :احل٤مومظ ىم٤مل. سمّمالة ي٠مُمره ومل «آذي٧م وم٘مد اضمٚمس»

 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل. «ٟمٔمر وومٞمف وهمػمه اًمٓمح٤موي سمف اؾمتدل يمذا»

 ىمٌؾ اعمًجد ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم ومٕمٚمٝم٤م ىمد يٙمقن أن ُمـ ًمف ُم٤مٟمع ٓ أنف وضمٝمف وًمٕمؾ»

 .«شمريمٝم٤م قمـ واًمٜمٝمل هب٤م إُمر ىمٌؾ ذًمؽ يم٤من أنف أو ُمٜمف اًمتخٓمل وىمقع

 .«إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ وم٤مٟمٔمر ومٞمف دًمٞمؾ ٓ سمف اطمتجقا  ُم٤م يمؾ وهٙمذا

 سمدون وًمق سم٤مجلٚمقس شمٗمقت ٓ وهل «اعمًجد حتٞم٦م» ب شمٕمرف اًمّمالة وهذه»

 :قمٜمف اهلل ريض ىمت٤مدة أبق وم٘م٤مل احلدي٨م ودور ؾم٥ٌم ًمذًمؽ يدل ،وٟمحقه اًمٜمًٞم٤من قمذر

: اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومجٚم٧ًم: ىم٤مل اًمٜم٤مس فمٝمراين سملم اهلل رؾمقل ُمًجد دظمٚم٧م

 رأجتؽ اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل «دمٚمس؟ أن ىمٌؾ ريمٕمتلم شمريمع أن ُمٜمٕمؽ ُم٤م»

 [.صحٞمح.]«احلدي٨م ومذيمر ...ىم٤مل ضمٚمقس واًمٜم٤مس ضم٤مًم٤ًم
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 وىم٤مل. سم٤مجلٚمقس شمٗمقت ٓ اعمًجد حتٞم٦م أن طم٤ٌمن اسمـ قمٚمٞمف شمرضمؿ احلدي٨م وهذا

 حلدي٨م ٟمٔمر وومٞمف اًمتدارك ًمف ينمع ٓ وضمٚمس ظم٤مًمػ إذا سم٠منف مج٤مقم٦م سح» :احل٤مومظ

: ي٘م٤مل أن حيتٛمؾ: اًمٓمؼمي اعمح٥م وىم٤مل ؾمٞم٠ميت يمام ؾمٚمٞمؽ ىمّم٦م وُمثٚمف هذا طم٤ٌمن اسمـ

 وسمٕمده أداء ىمٌٚمف وىمتٝمام: ي٘م٤مل أو ضمقاز وىم٧م وسمٕمده ومْمٞمٚم٦م وىم٧م اجلٚمقس ىمٌؾ وىمتٝمام

 .«اًمٗمّمؾ يٓمؾ مل إذا ُم٤م قمغم اجلٚمقس سمٕمد ُمنموقمٞمتٝمام حتٛمؾ أن تٛمؾوحي ىمْم٤مء

 هذه ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف إىمرب هق إظمػم آطمتامل وهذا: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. ي١مضمؾ ومل إُمر إمم سم٤مدر إطم٤مدي٨م

 وىمد اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم اعمًجد حتٞم٦م ضمقاز قمغم سمٕمٛمقُمف يدل احلدي٨م إن صمؿ

 قمغم ي٘مقى ُم٤م ي٠مت مل ٕنف احلدي٨م قمٛمقم أوم٤مده ُم٤م وإرضمح ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 .وشمٗمّمٞمٚمف سمٞم٤مٟمف شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ؾمٞم٠ميت يمام ختّمٞمّمف

 ([.1/711)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 واجبة؟ غر أم واجبة ادسجد حتٗة

 واضم٦ٌم؟ همػم أم واضم٦ٌم اعمًجد حتٞم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .واضم٦ٌم: اًمِمٞمخ

 (51:57:07( /17) ضمدة ومت٤موى) 

 اليالة دم السسة واختاذ ادسجد ٗةحت حْم

 . اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم قمـ همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس ، رء قمغم شمٜمٌٞمف قمٜمدي ومٞمف:  اًمِمٞمخ

 .اعمًجد حتٞم٦م سمٞمّمكم ُم٤م ومٞمجٚمس إطمٜم٤م، دظمٚمٜم٤م ُمثٚمام اعمًجد، اًمداظمؾ يدظمؾ: ُمٜمٝم٤م

 ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ىم٤مل أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صح ىمد سمٞمٜمام 

 . واطمدة هذه «ريمٕمتلم يّمكم طمتك ٚمسجي

 همٗمٚم٦م وهذه ، ًمٚمّمالة ًمف شَمَٞمنَّ  ُمٙم٤من أي ذم سمٞمّمكم اعمًجد سمٞمدظمؾ: واطمدة صم٤مين
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 إمم يّمكم ٓزم يّمكم أن يريد ُمّمؾٍ  يمؾ أن: إطم٤مدي٨م هذه ظمالص٦م ، أطم٤مدي٨م قمـ

 هذا ، اخلِم٥م سملم هٜم٤مك صغم أظمقٟم٤م ؾمؽميت ه٤مي – ُمثالً  – هقن صٚمٞم٧م وم٠من٤م،  ؾُمؽْمة

 ُم٤م ؟ ؾمؽمشمؽ ويـ ، هقن صٚمٞم٧م – ُمثالً  – إٟم٧م ، ؾمؽمشمف ه٤مي هذا ، ؾمؽمشمف اجلدار

رهؿ ُمـ ومٞمف ُم٤م ، همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس ؟ واًم٥ًٌم، ومٞمف ر وم٠من٤م هٜم٤مك، ىمٚمٜم٤م ُمثٚمام ُيَذيم   ُأَذيم 

 : اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ طمديثلم ، اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع يمرىواًمذ

 . «صالشمف قمٚمٞمف ًمِمٞمٓم٤منا ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم ومٚمٞمّمؾِ  أطمديمؿ صغم إذا»: ي٘مقل: أطمدمه٤م

 اهلل ؟ أن٧م دٟمٞم٧م ُم٤م ًمٞمش «ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمٞمدن أطمديمؿ صغم إذا»: اًمث٤مين احلدي٨م

ٌُْٕمد ٓ: يٕمٜمل «ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمٞمدٟمق أطمديمؿ صغم إذا» هيديؽ  أد ، ؾم١مال يرد هٜم٤م ، قمٜمٝم٤م َي

  ؟ اًمًؽمة ُمـ ىمري٥م يٙمقن ٓزم إيش

 وسملم سمٞمٜمف يٙمقن صغم إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم احلدي٨م ضم٤مء

 اًمًؽمة ومٝمذه ، سم٤مًمٙمثػم ؿمؼميـ ، وٟمص ؿمؼم: يٕمٜمل ؟ ؿم٤مة ممر واًمًؽمة ؾمجقده ُمقوع

 ، سم٤مًمًؽمة رأؾمف سمٞمٚمّمؼ: يٕمٜمل ، سمرأؾمف اًمًؽمة سمٞمٜمٓمح أجْم٤مً  وإٓ ،  هٜمل رأؾمف ًمكم ُمثالً 

 :قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف أردُت  اًمذي هذا ، ؿم٤مة ممر اًمًؽمة وسملم رأؾمف سملم جيٕمؾ وإٟمام

 .ريمٕمتلم يّمكم ُم٤م سمٕمد إٓ اعمًجد ذم ي٘مٕمد ُم٤م ٓزم اعمًجد، ؾاًمداظم دظمؾ إذا: أوًٓ 

 .آظمره إمم... اعمًجد قمٛمقد اعمًجد ضمدار ؾمؽمة، إمم يّمكم ٓزم: صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمذي وهذا ، ُمٗمٝمقم همػم يمالُمف]  واطمد وضمدت أن٧م: ُمثالً : احلْمقر أطمد

 ، قمٛمقد يقضمد وٓ سم٤معمّمٚملم يم٤مُمؾ إول اًمّمػ وضمدت إذا أين: ؾم١ماًمف ُمـ ومٝمٛمتف

 [.  ؟ ؾمؽميت هل اموم

 ؟؟ اجلامقم٦م صالة قمـ حتٙمل قمؿ إٟم٧م: اًمِمٞمخ

 ؟ اجلامقم٦م وهمػم اجلامقم٦م صالة :السائل

ٓين اًمّمػ ؾمؽمشمؽ: اًمِمٞمخ  ؟ إَوَّ

ٓين اًمّمػ :السائل  ؟ إَوَّ

 . آه:اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 :..:..(17/  1/ واًمٜمقر اهلدى)
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105 

 ادسجد؟ حتٗة له ييذ اجلَٔة فٗه تّام ال الذي ادسجد هل

 اعمًجد؟ حتٞم٦م ومٞمف أصكم هؾ اجلٛمٕم٦م، صالة ومٞمف ُم٤م[ ُمًجد]: ُمداظمٚم٦م

 !ُمًجًدا؟ أخٞمس اًمتٗمّمٞمؾ، هبذا ضمئ٧م أجـ ُمـ! ـمًٌٕم٤م: اًمِمٞمخ

 .. اشمٗم٘مقا  ُم٤م اًمٕمٚمامء ٕن اجلٛمٕم٦م: ومٞمف شم٘م٤مم ٓ: ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مُمًٕم٤م، ُمًجًدا.. ضم٤مُمًٕم٤م يًٛمك ٓ اجلٛمٕم٦م ومٞمف شم٘م٤مم ٓ اًمذي اعمًجد: اًمِمٞمخ

 اعمًجد سملم ٟمٗمرق ٟمحـ ًمٙمـ «اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ي٘مقل شمٕمرف اًمرؾمقل ًمٙمـ

 .ُمًجد ومٙمالمه٤م اجل٤مُمع، وُمًجد ُمًجد سملم ًمٞمس اعمّمغم، وسملم

 (55:18:57( /7) راسمغ ومت٤موى) 

 صابه ووا البٗت ويذ دخول عٕد ادسجد حتٗة يييل هل

 فومٞم يّمكم هؾ اًمٌٞم٧م، داظمؾ أي اعمّمغم ذم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م: هٜم٤م ي٘مقل :وداخٓة

  اعمًجد؟ ذم احل٤مل هق يمام اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتل

  اًمدوائر؟ ذم أو اًمٌٞمقت ذم شُمتَّخذ اعمَُّمٚمَّٞم٤مت: يٕمٜمل :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 . اعمًجد حتٞم٦م ًمف ومٚمٞمس ُمًجدًا، ًمٞمس هذا ـمٌٕم٤مً  :الىٗخ

 .:..( 0: 11/   155/   واًمٜمقر اهلدى) 

 احلرام البٗت إىل لٓداخل ادسجد حتٗة

م اًمٌٞم٧م ذم اعمًجد حتٞم٦م احلرام، اًمٌٞم٧م إمم اًمداظمؾ عمّمكما حتٞم٦م :وداخٓة  .احلرا

 ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ًمٙمـ ريمٕمت٤من، حتٞمتف اعم٤ًمضمد، يم٤ًمئر احلرام اعمًجد :الىٗخ
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 اعم٘م٤مم، ظمٚمػ ريمٕمتلم ويّمكم يٓمقف ٓزم ومٝمذا سمٕمٛمرة، ُمٙم٦م ي٘مدم اًمذي أُم٤م اًم٘م٤مدم،

 يمٚمام هذا وحتٚمؾ، قاف،اًمٓم سمٕمد واعمروة اًمّمٗم٤م سملم وؾمٕمك اعم٘م٤مم ظمٚمػ ريمٕمتلم صغم

 اعمًجد سملم ومرق ومال يمٞمػ؟ ريمٕمتلم،قمروم٧م يّمكم قمٚمٞمف واضم٥م اعمًجد، دظمؾ

 .إظمرى اعم٤ًمضمد وسملم احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ احلرام

 اًمٌٞم٧م ذم وم٘مط سمس هؾ أخػ، سمامئ٦م هٜم٤مك اًمّمالة ُم٘مدار ُم٤م: ىمٚم٧م أن٤م :وداخٓة

 ُمٙم٦م؟ ُم٤ًمضمد ؾم٤مئر ذم أم احلرام،

 .اعمًجد ذم وم٘مط :الىٗخ

 زمح٦م؟ اًمداظمؾ ذم ٕن اعمًجد، ظم٤مرج يّمكم ًمذيا :وداخٓة

 .سم٤معمًجد يٚمحؼ سم٤مخل٤مرج يّمكم اًمذي اًمداظمؾ، ذم اعمًجد اُمتأل إذا :الىٗخ

 ...ُمٝمام طمتك :وداخٓة

 .ُمًجد يم٠مي :الىٗخ

 .اُمتد ُمٝمام :وداخٓة

 ذم إٓ صالة، أخػ ُم٤مئ٦م ًمف ًمٞمس آظمر، ُمًجد ذم يّمكم ىم٤مصد واطمد أُم٤م :الىٗخ

 .احلرام اعمًجد

 :..(10: 11/   09/   واًمٜمقر اهلدى) 

  الْراهة أوقات دم ادسجد حتٗة صالة جتوز هل

 دظمؾ إذا ُمٙمروه٦م، ُمقاـمـ ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمؽ، اهلل أطمًـ ؿمٞمخ ي٤م: ؾم١مال

 اًمتحٞم٦م؟ جيقز هؾ اعمًجد

 .جيقز :الىٗخ

 ( 55:  57: 18/   171/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 الْراهة أوقات دم ادسجد حتٗة صالة حْم

 ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل ضم٤مء اًمتل إوىم٤مت يمؾ: يٕمٜمل صحٞمح، يمالم هذا: اًمِمٞمخ

 ومتذيمره٤م ُمثاًل  ُمٜمًٞم٦م ومريْم٦م ُمثؾ ؾم٥ٌم ًمف يم٤من ُم٤م أُم٤م اعمٓمٚمؼ، اًمتٜمٗمؾ سم٤مًمٜمٝمل ي٘مّمد إٟمام

 اًمٜم٤مومٚم٦م شمريم٧م إن ؾم٥ٌم هل٤م اًمتل اًمٜمقاومؾ ُمـ يم٤من ُم٤م أو يّمٚمٞمٝم٤م ومٝمق اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم

 إوىم٤مت ذم صالهت٤م شمنمع إؾم٤ٌمب تذوا اًمٜمقاومؾ ومٝمذه اًم٥ًٌم، ذه٤مب ُمع ذه٧ٌم

 شمٌٜم٤مه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم شمدل ضمًدا ويمثػمة يمثػمة أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك اعمٙمروه٦م،

 ذم احلدي٨م قمٚمامء ٕطمد ضمًدا ٟم٤مومع يمت٤مب وهٜم٤مك شمٌٕمف، وُمـ اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 :اًمٙمت٤مب هذا وم٤مئدة ُمـ اًمٗمجر، ؾمٜمتل ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٍم أهؾ إقمالم: اؾمٛمف اهلٜمد

 .أؾم٤ٌمب هل٤م اًمتل اًمٜمقاومؾ هبذه شمتٕمٚمؼ اًمتل إطم٤مدي٨م مجع أنف

 أنف ط اًمٜمٌل قمـ يم٠ممحد وهمػمه اًمؽمُمذي اإلُم٤مم أظمرضمف طمدي٨م ذًمؽ ُمـ ويم٤من

 أو «ُمًٕم٤م؟ أصالشم٤من»: ًمف وم٘م٤مل يّمكم، هنض رضماًل  رأى ؾمٚمؿ ومٚمام اًمٗمجر يقم ذات صغم

 اعمًجد دظمٚم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اًمرضمؾ صغم ومٚمام «أرسمًٕم٤م؟ اًمّمٌح أتّمكم»: ًمف ىم٤مل

 ه٤مشم٤من، ومٝمام اًمٗمجر ريمٕمتل صٚمٞم٧م ىمد أيمـ ومل ُمٕمؽ، ومّمٚمٞم٧م اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد

 ويم٤من واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ومًٙم٧م اًمٗمجر، ؾمٜم٦م مه٤م اًمٗمرض سمٕمد صاله ُم٤م: أي

ًرا هٜم٤م ؾمٙمقشمف : آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م ُمع اًمٗمرض سمٕمد اًمٗمجر ؾمٜم٦م صالة جلقاز إىمرا

 شمريمت٤م اًمريمٕمت٤من ه٤مشم٤من يم٤مٟم٧م ح٤م ًمٙمـ «اًمِمٛمس ٚمعشمٓم طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ»

 اعمنموقم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمنموع ضمقاز وقمدم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمّمالة إمم آٟمْمامم وضمقب سم٥ًٌم

 إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم اًمٗمريْم٦م ىمٌؾ

 ًمٞمس ُمٜمف ًمؽذ يم٤من إٟمام اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل ٟمٗمًف قمغم ومقت اًمذي هذا: وم٢مًذا «اعمٙمتقسم٦م

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سم٤مشم٤ٌمقمف ُمٜمف إيث٤مًرا وإٟمام اًمًٜم٦م هبذه اهتامم ىمٚم٦م أو إقمراًو٤م أو يمًاًل 

 ومّمغم اإلٟم٤ًمن هذا وم٤مضمتٝمد «اعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: واًمًالم

 دظمٚمٜم٤م إذا أنف ًمٜم٤م، ؾمٜم٦م ومّم٤مرت واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مىمره اًمٗمجر، سمٕمد اًمريمٕمتلم

 سمٕمد ٟمّمٚمٞمٝم٤م أن ًمٜم٤م جيقز أنف اًمٗمجر ؾمٜم٦م صٚمٞمٜم٤م ىمد ٟمٙمـ مل اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد اعمًجد

 .اًمريمٕمتلم هب٤مشملم «اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ»: طمدي٨م قمغم اؾمتثٜم٤مء ومدظمؾ اًمٗمريْم٦م،
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 أيب وؾمٜمـ ُم٤مًمؽ ُمقـم٠م ذم ضم٤مء ُم٤م اعمًتثٜمك مجٚم٦م ُمـ يمذًمؽ: .. ذاك طملم ومٞم٘م٤مل

 وؾمٚمؿ اخلٞمػ ُمًجد ذم اًمّمٌح صغم ح٤م اًمقداع طمج٦م ذم ط اًمٜمٌل أن وهمػممه٤م داود

: هلام وم٘م٤مل ُمٕمف، يّمٚمٞم٤م مل أهنؿ اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ومٌدا اًمّمالة قمـ زاهديـ رضمٚملم رأى

 ي٤م: ىم٤مٓ ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمام ومام: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مٓ ُمًٚمٛملم؟ أوًمًتام»

 صغم إذا: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل رطم٤مًمٜم٤م، ذم صٚمٞمٜم٤م ىمد يمٜم٤م إن! اهلل رؾمقل

 .«ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ ومٚمٞمّمكم اجلامقم٦م ُمًجد أتك صمؿ رطمٚمف ذم أطمديمؿ

 هلذا آظمر اؾمتثٜم٤مء ومٝمذا اًمٗمجر، ومريْم٦م سمٕمد ٟم٤مومٚم٦م صٚمٞم٤م أهنام هٜم٤م شمرون وم٠منتؿ

 صغم ُمـ إٓ: ومٛمٕمٜم٤مه «اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م

 ومٞمّمكم يّمٚمقن وهؿ جداعمً أتك صمؿ رطمٚمف ذم اًمٗمريْم٦م صغم يم٤من ُمـ إٓ.. اًمٗمجر ؾمٜم٦م

 يمراه٦م قمغم يتٖمٚم٥م هٜم٤م اجلامقم٦م إمم آٟمْمامم ٕن يمراه٦م: وىم٧م هذا يم٤من وًمق ُمٕمٝمؿ،

 .اعمٙمروه اًمقىم٧م ذم اًمّمالة

 (55:18:71( /7) راسمغ ومت٤موى) 

 الْراهة وقت ادسجد حتٗة صالة حْم

 ًمألُمر اعمخ٤مًمٗم٦م سمؾ ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمٗم٦م إُمقر سمٌٕمض اًمتذيمػم ُمـ زم سمد ٓ :الىٗخ

 يمام اعمًجد ذم ومٞمجٚمس اعمًجد، اًمقىم٧م هذا ُمثؾ ذم سمٕمْمٝمؿ يدظمؾ اًمٙمريؿ، قياًمٜمٌ

 أنف أدري أن٤م ريمٕمتلم، -وضمؾ قمز- هلل يّمكم ٓ ومٝمق ومراظمٝم٤م، قمغم اًمدضم٤مضم٦م دمٚمس

 هذا ذم اًمتحٞم٦م ريمٕمتل يّمكم أن ُينمع ٓ يمراه٦م وىم٧م ًمٙمقٟمف اًمقىم٧م هذا أن ئمـ

 اًمّمالة، ومٞمٝم٤م شُمٙمره وىم٤متأ هٜم٤مك أن صحٞمح اؾمتثٜم٤مء، ىم٤مقمدة ًمٙمؾ: اجلقاب اًمقىم٧م،

 يم٤مٟم٧م ًمق طمتك صالة يمؾ شمِمٛمؾ هل هؾ إوىم٤مت، هذه ذم اظمتٚمٗمقا  ىمديامً  اًمٕمٚمامء ًمٙمـ

 وىم٧م ذم إٓ يًتٞم٘مظ ومٚمؿ اًمٔمٝمر صغم أن سمٕمد رأؾمف ووع رضمؾ ُمثالً  ومريْم٦م،

 .اشمٗم٤مىم٤مً  ٟمٕمؿ: اجلقاب ٓ؟ أم اًمٕمٍم صالة اًمّمالة هذه يّمكم هؾ اًمٙمراه٦م،

 اًمِم٤مُمؾ، اإلـمالق هذا قمغم ًمٞمس اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل: إذاً  

 ذم رهم٦ٌم قمٜمدهؿ اًمذيـ اًمٕمٚمؿ ـمالب أنّمح ضمداً  ضمٞمد يمت٤مب هٜم٤مك ُُمـَخّّمّم٤مت، ًمف
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 اًمذي احلؼ قمغم اًمتٕمرف إمم اعمٕمروم٦م هذه ُمـ اًمتقصؾ صمؿ اخلالف، أؾم٤ٌمب ُمٕمروم٦م

 أهؾ إقمالم»: سمـ اعمًٛمك «أسم٤مدي احلؼ ؿمٛمس»: يمت٤مب وهق أٓ اًمٜم٤مس، ومٞمف اظمتٚمػ

 اًمًٜم٦م ُمـ ضمداً  يمثػمة ٟمّمقص٤مً  ذيمر ومٝمٜم٤مك «اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٍم

: وهق أٓ آٟمٗم٤ًم، ُمقوققمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ومٞمٝم٤م، اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إوىم٤مت ختّمص اًمّمحٞمح٦م

 ومٞمف شُمنمع ٓ ٟمٕمؿ اًمّمالة، ومٞمف شمنمع ٓ وىم٧م ذم دظمؾ إذا اعمًجد إمم اًمداظمؾ أن

: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىمقًمف وهق أٓ قم٤مم ًمٜمص ح٤مذا؟ اعمًجد: حتٞم٦م إٓ اًمّمالة

 يّمكم طمتك جيٚمس ومال «ريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 ي٘مٌؾ قم٤مم ٟمص هذا ٕنف اًمٜمص: هذا ُمـ دًٓم٦م أىمقى يٕمتؼم آظمر وًمٜمص ريمٕمتلم،

 ضمداً  ىمقي ومٝمق أظمر اًمٜمص أُم٤م ومٞمٝم٤م، اخلقض جم٤مل ًمٞمس أن واعمٜم٤مىمِم٦م اعمٜم٤مىمِم٦م،

 دظمؾ طمٞمٜمام اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م يم٤من -ط- اًمٜمٌل أن شمٕمٚمٛمقن ف،وسمٞم٤مٟم ذطمف سمٕمد

 وم٘مٓمع ومجٚمس، -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ اؾمٛمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ

 ومّمؾ ىُمؿ»: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل ،«أصٚمٞم٧م؟ ومالن، ي٤م»: ًمف ًمٞم٘مقل ظمٓمٌتف -ط- اهلل رؾمقل

 اعمًجد، ذم لماجل٤مًمً إمم اًمٕم٤مم سمخٓم٤مسمف -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- شَمَقضّمف صمؿ ،«ريمٕمتلم

 وًمٞمتجقز ريمٕمتلم، ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»: هلؿ ىم٤مئالً 

 إٓ يتٌلم ٓ احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد ومٞمٝمام، اًم٘مراءة وًمٞمخٗمػ ًمٞمختٍممه٤م أي «ومٞمٝمام

 واخلٓمٞم٥م اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر أن شمٕمٚمٛمقن: وهل ىمّمػمة، سمٛم٘مدُم٦م

 واخلٓمٞم٥م يتٙمٚمؿ رأجتف عمـ شم٘مقل أن وًمق واطمدة ٗمٔم٦مسمٚم وًمق اجلٛمٕم٦م، يقم خيٓم٥م

 .اؾمٙم٧م اٟمّم٧م،: ًمف ي٘مقل أن جيقز ٓ أنف شمٕمٚمٛمقن خيٓم٥م،

 اًمقاضم٥م هذا ؾم٘مط واضم٥م، أنف ومٞمف إصؾ اًمذي سم٤معمٕمروف إُمر هذا 

 إذا»: سم٘مقًمف قمٛمقُم٤مً  اًمّمح٤مسم٦م ظم٤مـم٥م -ط- اًمٜمٌل أن قمرومتؿ وم٢من خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م

 اًمقىم٧م هذا أن: ذًمؽ ُمٕمٜمك «ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ ٥مخيٓم واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء

ؾ ومٞمف جيقز ٓ سم٤مًمت٤مزم سم٤معمٕمروف، إُمر وهق أص٤مًم٦ًم، اًمقاضم٥م ومٞمف جيقز ًمٞمس اًمذي  اًمَتٜمَٗمُّ

 .اعمًجد حتٞم٦م سمريمٕمتل أُمر ًمٙمٜمف اعمٓمٚمؼ،

 ٓ ُمثالً  أن اعمٓمٚم٘م٦م، اًمٜم٤مومٚم٦م ومٞمف شُمٙمره اًمذي اًمقىم٧م ذم شمّمغم اعمًجد حتٞم٦م: إذاً  

 أن سمٕمد إٓ جيٚمس أن ًمف جيقز ومال اعمًجد دظمؾ إذا ًمٙمـ تٜمٗمؾ،ي أن ًمإلٟم٤ًمن جيقز
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 .ريمٕمتلم يّمكم

 ذوات ُمـ سم٠مهن٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، أئٛم٦م ُمـ قمٚمامء سمٕمض قمٜمٝم٤م يٕمؼم وأُمث٤مهل٤م اًمّمالة هذه 

 .ضمداً  ُمتلم وم٘مٝمل يمالم وهذا إؾم٤ٌمب،

 اًمٜمقاومؾ اعمٓمٚم٘م٤مت، اًمٜمقاومؾ قمـ ختتٚمػ اًمّمٚمقات ُمـ إؾم٤ٌمب ذوات 

 اًمثالث اعمٙمروه٦م، إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ سم٤مًمٜمٝمل سم٤مًمذات ةاعم٘مّمقد هل اعمٓمٚم٘م٤مت

 وؾمٜم٦م اعمًجد يمتحٞم٦م إؾم٤ٌمب ذوات اًمٜمقاومؾ أُم٤م مخس، واعمجٛمقع وآصمٜمتلم

 .اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم شُمنمع ومٝمل ذًمؽ، وٟمحق اًمقوقء

ٝم٤م اهل٤مُم٦م، اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم اًم٘مقل ظمالص٦م هذا   اًمرؾمقل ٕن اعمًجد: حتٞم٦م وَأَهـٛمُّ

 .يّمكم أن سمٕمد إٓ جيٚمس أن يًٛمح ومل خيٓم٥م، وهق هب٤م أُمر

 خلٓم٦ٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٞمٛمتف ُم٤م يتٙمٚمؿ، ُمثكم وُمتٙمٚمؿ اعمًجد يدظمؾ وأطمُدٟم٤م يمٞمػ 

 ُيَٕمٚم ؿ، أو حي٤مض أو يتٙمٚمؿ أطمد وٓ اعمًجد يدظمؾ سمؾ يذيمر، رء ٓ اًمرؾمقل؟

 .يمراه٦م وىم٧م أنف سمدقمقى ومٞمجٚمس

 اًمتل اًمٜمقاومؾ ٤مأُم اعمٓمٚم٘م٦م، سم٤مًمٜمقاومؾ ظم٤مص اًمٙمراه٦م وىم٧م أن شمٕمٚمٛمقا  أن ومٞمج٥م 

 .هذا شمٕمٚمٛمقا  أن ومٞمٜمٌٖمل ُمنموقم٦م، هل سمؾ ىمط، ُمٙمروه٦م ًمٞم٧ًم ومٝمل أؾم٤ٌمب هل٤م

 ( 55: 55: 18/   771/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بّٓٗل ادُرب أذان قبل ادسجد دخل دن ادسجد حتٗة

 ريمٕمتلم اًمّمالة زم جيقز ومٝمؾ سم٘مٚمٞمؾ، اعمٖمرب أذان ىمٌؾ دظمٚم٧م إذا: ي٘مقل :اًم٤ًمئؾ

 ؟ ٓ أم

 سمؾ جيقز ُم٤م شمّمكم، أن ىمٌؾ دمٚمس أن هق جيقز ٓ واًمذي جي٥م، سمؾ قزجي: اًمِمٞمخ

 طمتك جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»: اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف جي٥م: ُم٤م

 .«ريمٕمتلم يّمكم
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 ومٙمٞمػ يمراه٦م، وىم٧م أنف اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ًمٌٕمض اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه شمٕمرض اًمتل واًمِمٌٝم٦م 

 .اًمتحٞم٦م صالة جيقز

سمٜم٤م   ُمـ ىمٞم٤مؾمٞم٦م،: وإظمرى اؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م، هل: إومم طمٞم٦ماًمٜم٤م ٟم٤مطمٞمتلم، ُمـ ضمقا

 .وًمقي إ اًم٘مٞم٤مس سم٤مب

 وٟمص اعمّمٓمٚمح، قمٚمؿ ذم احلدي٨م قمٚمامء ذيمره٤م ىم٤مقمدة ومٝمٜم٤مك: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م أُم٤م 

 قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م وسملم اًمتحٞم٦م طمدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ ذم شمٞمٛمٞم٦م إسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ قمٚمٞمٝم٤م

 .اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة

 وٓ ُمتٕم٤مرو٤من، طمديث٤من ضم٤مء إذا إٟمف: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وُمٕمٝمؿ دي٨ماحل قمٚمامء ي٘مقل 

 سمتخّمٞمص أظمرى سمٕم٤ٌمرة أو أظمر، قمغم أطمدمه٤م سمتًٚمٞمط إٓ سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ ُيٛمٙمـ

ام سم٤مٔظمر اًمٕم٤مُملم اًمٜمّملم أطمد ص، أن يّمٚمح وم٠مهيُّ ام خيّمَّ  هق يٙمقن أن يّمٚمح وأهيُّ

ص؟  اًمٕم٤مم واًمٜمص ّمٞمص،خت دظمٚمف ىمد اًمٕم٤مُملم اًمٜمّملم أطمد يم٤من إذا: ىم٤مًمقا  اعمخّم 

ص ختّمٞمص، يدظمٚمف مل أظمر ص اًمٕم٤مم اًمٜمص ظُمّم   سم٤مًمٜمص أظمرى، ٟمّمقص اعمُـَخّمَّ

ص همػم اًمٕم٤مم  .اعُمَخّمَّ

 جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٞمف ٟمحـ ُم٤م: وُمث٤مًمف 

 أي وذم طم٤مًم٦م أّي  وذم فمرف أّي  ذم فمرومٞم٦م، إذا ٕنف قم٤مم: ٟمص «ريمٕمتلم يّمكم طمتك

 .ريمٕمتلم ومّمكم اعمًجد دظمٚم٧م احلدي٨م ٜمكُمٕم وىم٧م،

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ» اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا يٕم٤مرض قم٤مم ٟمص هذا 

 .«اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة وٓ اًمِمٛمس،

 ُٟمخّمص ومٝمؾ اًمقىمتلم، هذيـ ذم صالة يمؾ قمـ يٜمٝمك قم٤مم ٟمص هذا أجْم٤م 

صُٟمخَ  أم اًمقىمتلم، هذيـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل سمحدي٨م اًمتحٞم٦م طمدي٨م  طمدي٨م ّم 

 .اًمتحٞم٦م سمحدي٨م اًمقىمتلم هذيـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل

 قمغم ًمٞمس اًمقىمتلم،  ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م أن واًم٥ًٌم هذا: هق اجلقاب 

ص وم٘مد وؿمٛمقًمف، قمٛمقُمف ّم٤مت ظُمّم   ٟمز ُمـ»: ُمثال ضمًدا، ويمثػمة يمثػمة سمُِٛمَخّم 
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 .«يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م، ٟم٤مم أو صالةً 

 وىم٧م هذا اًمرؾمقل ومٞم٘مقل اًمِمٛمس، ـمٚمقع قمٜمد اًمٗمجر الةًمّم اؾمتٞم٘مظ هذا: إذاً  

 .اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة هذه

 وًمق يّمٚمٞمٝم٤م ومٝمق همرسم٧م، أو شمٖمرب اًمِمٛمس شمٙم٤مد طمتك اًمٕمٍم صالة ٟمز رضمؾ 

 .وهٙمذا اًمّمالة قمـ ُمٜمٝمل يمراه٦م وىم٧م يم٤من

ّم٤مت   اعمًٛمك يمت٤مسمف ذم «اهلٜمدي اًمٓمٞم٥م أبق» أطمًـ ضمًدا، ويمثػمة يمثػمة واعمَُخّم 

ّم٦م إطم٤مدي٨م مجع وم٘مد «اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم ،اًمٕمٍم أهؾ إقمالم»  اعمَُخّم 

 ُمـ اعمٜمًٞم٦م، اًمّمالة: آٟمٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م ذًمؽ ُمـ ويم٤من ومٞمٝم٤م، اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل ًمألوىم٤مت

 اعمًجد أتك صمؿ ُمٜمزًمف، ذم اًمٗمجر صالة صغم ُمـ صالة: حييين مم٤م ُمثال ذًمؽ

 .وهٙمذا قمٜمٝم٤م ٝملُمٜم صالشمف سمٕمد اًمّمالة يم٤من وإن ُمٕمٝمؿ يّمكم ومٝمق يّمٚمقن، ومقضمدهؿ

ص: وم٢مذاً    إذا» سمحدي٨م اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م ُٟمَخّم 

 وُمٕمٜمك ختّمٞمص، دظمٚمٝم٤م ىمد اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م ٕن «اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ

ص مل ًمـامَّ  «ُمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: طمدي٨م قمٛمقم سمٞمٜمام يْمٕمٗمٝم٤م، ُم٤م أنف ذًمؽ  ُيـَخّم 

 اًمٕمٛمقم ذاك قمغم اعمٓمٚمؼ اًمٕمٛمقم هذا شمًٚمٞمط ـٙمـومُٞمٛم اًمِم٤مُمؾ، قمٛمقُمف قمغم سم٘مل

 حتٞم٦م إٓ اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ» اًمٜمتٞمج٦م وشمٙمقن اعمخّمص،

 .إول اًمقضمف هذا ختّمٞمص، يدظمٚمف مل اًمذي اًمٕمٛمقم ًمذاك «اعمًجد

  ط اًمٜمٌل أن -اهلل ؿم٤مء إن- مجٞمٕم٤م شمٕمٚمٛمقن َأْوًَمقي، ىمٞم٤مس وهق ىمٚم٧م: اًمث٤مين اًمقضمف 

: ىم٤مل «أصٚمٞم٧م همالم ي٤م» ًمف وم٘م٤مل وضمٚمس، خيٓم٥م اهلل ورؾمقل اًمَٖمْٓمَٗم٤مين َٚمٞمؽؾُم   دظمؾ ح٤م

: وم٘م٤مل احل٤مضيـ، إمم اًمتٗم٧م صمؿ هٜم٤م اجل٤مًمًلم، إمم اًمتٗم٧م صمؿ «ريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ ىم٤مل» ٓ،

 .«ومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم، ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمُديمؿ ضم٤مء إذا»

 .قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل اًمٜم٤مومٚم٦م صالة قمٜمٝم٤م، َُمٜمِْٝمٌل  خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اًمّمالة 

 اعمٜمٝمل اًمقىم٧م هذا ذم اًمتحٞم٦م سمّمالة أُمر ىمد  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل وضمدٟم٤م وم٢مذا 

 اًمتحٞم٦م صالة سم٠من إؿمٕم٤مًرا ُمٜمف أظمذٟم٤م قم٤مُم٦م، سمّمقرة اًمٜم٤مومٚم٦م صالة اًمّمالة، قمـ ومٞمف
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 وهذا ومٞمف، اًمّمالة قمـ ُيٜمَْٝمك وىم٧م وهذا ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ هُنَِل  اًمتل إوىم٤مت ذم شمّمغم

ر طمٞمٜمام اًمٗم٘مف ومٙمت٥م اًمٗم٘مف، يمت٥م ذم ُيْذيَمر مل اًمذي اًمٗم٘مف ُمـ قاىمعاًم ذم  سم٤مٕوىم٤مت شُمَذيم 

 شُمٙمره اًمتل إوىم٤مت ُمـ أنف خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م وىم٧م يذيمرون ٓ ومٞمٝم٤م، اًمّمالة ُيٙمره اًمتل

 .ومٞمٝم٤م اًمّمالة

 ُمـ خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م وىم٧م وؿ  يٜمٌٖمل أنف: إومم اًمٗم٤مئدة وم٤مئدشم٤من، ومٝمٜم٤م وًمذًمؽ 

تَٖمؾ ومٞمف اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل اًمقىم٧م هذا أن: إظمرى واًمٗم٤مئدة اعمٙمروه٦م، إوىم٤مت ًْ  ُي

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن سمدًمٞمؾ إظمرى، اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم ومٞمَُقىم٧َّم اًمتحٞم٦م، صالة إلسم٤مطم٦م

 .اًم١ًمال ضمقاب هذا «ومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم، ًمٞمّمؾ خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م»: ىم٤مل اًمًالم

 :..(18.: 7/ 18/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادُرب أذان قبل دسجدا حتٗة صالة حْم

 ريمٕمتلم اًمّمالة زم جيقز ومٝمؾ سم٘مٚمٞمؾ، اعمٖمرب أذان ىمٌؾ دظمٚم٧م إذا: ي٘مقل :اًم٤ًمئؾ

 ؟ ٓ أم

 سمؾ جيقز ُم٤م شمّمكم، أن ىمٌؾ دمٚمس أن هق جيقز ٓ واًمذي جي٥م، سمؾ جيقز،: اًمِمٞمخ

 طمتك جيٚمس ومال اعمًجد، أطمُديمؿ دظمؾ إذا»: اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف جي٥م: ُم٤م

 وىم٧م أنف اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ًمٌٕمض اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه شمٕمرض اًمتل واًمِمٌٝم٦م «ريمٕمتلم يّمكم

 .اًمتحٞم٦م صالة جيقز ومٙمٞمػ يمراه٦م،

سمٜم٤م   سم٤مب ُمـ ىمٞم٤مؾمٞم٦م: وإظمرى اؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م، هل: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م ٟم٤مطمٞمتلم، ُمـ ضمقا

 .ْوًَمقي إَ  اًم٘مٞم٤مس

 وَٟمصَّ  اعمّمٓمٚمح، قمٚمؿ ذم احلدي٨م قمٚمامء ذيمره٤م ىم٤مقمدة ومٝمٜم٤مك: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م أُم٤م 

 قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م وسملم اًمتحٞم٦م طمدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ ذم شمٞمٛمٞم٦م إسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ٚمٞمٝم٤مقم

 ضم٤مء إذا إٟمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وُمٕمٝمؿ احلدي٨م قمٚمامء ي٘مقل اعمٕمرووم٦م، إوىم٤مت ذم اًمّمالة

 أو أظمر، قمغم أطمدمه٤م سمتًٚمٞمط إٓ سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ وٓ ُمتٕم٤مرو٤من، طمديث٤من
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ص أن يّمٚمح وم٠مهيام سم٤مٔظمر، ٕم٤مُملماًم اًمٜمَّّّملم أطمد سمتخّمٞمص: أظمرى سمٕم٤ٌمرة  ُيـَخّمَّ

ص هق يٙمقن أن َيّْمُٚمح وأهيام  .اعمخّم 

لم اًمٜمّملم أطمد يم٤من إذا ىم٤مًمقا    مل أظمر اًمٕم٤مم واًمٜمص ختّمٞمص، دظمٚمف ىمد اًمٕم٤مُمَّ

ص ختّمٞمص، يدظمٚمف ص اًمٕم٤مم اًمٜمص ظُمّم   همػم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص أظمرى سمٜمّمقص اعمُـَخّمَّ

 .اعمخّمص

 جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ًالماًم قمٚمٞمف ىمقًمف: ومٞمف ٟمحـ ُم٤م وُمث٤مل 

 .«ريمٕمتلم يّمكم طمتك

 ُمٕمٜمك وىم٧م، أي وذم طم٤مًم٦م أي وذم فمرف، أي ذم فمرومٞم٦م إذا ٕن قم٤مم، ٟمص 

 .ريمٕمتلم ومّمؾ   اعمًجد دظمٚم٧م احلدي٨م

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ» اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا ُيٕم٤مِرض قم٤مم، ٟمص هذا 

 .«اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة وٓ اًمِمٛمس،

ص ومٝمؾ اًمقىمتلم، هذيـ ذم صالة يمؾ قمـ يٜمٝمك قم٤مم ٟمص هذا أجْم٤م   ُٟمَخّم 

ص أم اًمقىمتلم، هذيـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل سمحدي٨م اًمتحٞم٦م طمدي٨م  طمدي٨م ُٟمَخّم 

 .هذا هق اجلقاب اًمتحٞم٦م، سمحدي٨م اًمقىمتلم هذيـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل

 ٛمقًمف،وؿم قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس اًمقىمتلم  ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م أن: واًم٥ًٌم 

ص وم٘مد  قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً  ٟمز ُمـ: ُمثال ضمدا، ويمثػمة يمثػمة سمٛمخّمّم٤مت ظُمّم 

 .يذيمره٤م طملم ومٚمُٞمَّمٚم ٝم٤م

 وىم٧م هذا اًمرؾمقل ومٞم٘مقل اًمِمٛمس، ـمٚمقع قمٜمد اًمٗمجر ًمّمالة اؾمتٞم٘مظ هذا: إذاً  

ّٞم٦م، اًمّمالة هذه ًِ  همرسم٧م، أو شمٖمرب اًمِمٛمس شمٙم٤مد طمتك اًمٕمٍم صالة ٟمز رضمؾ اعَمٜمْ

 يمثػمة واعمخّمّم٤مت وهٙمذا، اًمّمالة قمـ ُمٜمٝمل يمراه٦م اًمقىم٧م يم٤من وًمق يّمٚمٞمٝم٤م ومٝمق

 اًمٕمٍم، أهؾ إقمالم» اعمًٛمك يمت٤مسمف ذم «اهلٜمدي اًمٓمٞم٥م أبق» أطمًـ ضمدا، ويمثػمة

ّم٦م إطم٤مدي٨م مجع وم٘مد «اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم  قمـ اعمٜمٝمل ًمألوىم٤مت اعمَُخّم 

 .اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة: آٟمٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م ذًمؽ ُمـ ويم٤من ومٞمٝم٤م، اًمّمالة
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 أتك صمؿ ُمٜمزًمف، ذم اًمٗمجر صالة َصٚمَّـك ُمـ صالة: حييين مم٤م -ُمثال– ذًمؽ ُمـ 

 ُمٜمٝمل صالشمف سمٕمد اًمّمالة يم٤من وإن ُمٕمٝمؿ يّمكم ومٝمق يّمٚمقن، ومقضمدهؿ اعمًجد

 .وهٙمذا قمٜمٝم٤م،

ص: وم٢مذاً    إذا» سمحدي٨م اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م ُٟمَخّم 

 ختّمٞمص، دظمٚمٝم٤م ىمد ةاًمّمال قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م هذه ٕن «ُمًجد أطمديمؿ دظمؾ

 مل ًَمـام   «اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا» طمدي٨م قمٛمقم سمٞمٜمام يْمٕمٗمٝم٤م، مم٤م أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك

 ذاك قمغم اعمٓمٚمؼ اًمٕمٛمقم هذا شم٘مديؿ ومٞمٛمٙمـ اًمِم٤مُمؾ، قمٛمقُمف قمغم سم٘مل ُيـَخّّمص

ص، اًمٕمٛمقم  إٓ اًمٗمجر، سمٕمد صالة ٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: اًمٜمتٞمج٦م وشمٙمقن اعمُـَخّمَّ

 .إول اًمقضمف هذا ختّمٞمص، يدظمٚمف مل اًمذي اًمٕمٛمقم اكًمذ :«اعمًجد حتٞم٦م

 أن اهلل ؿم٤مء إن مجٞمٕم٤م شمٕمٚمٛمقن أوًمقي، ىمٞم٤مس وهق ىمٚم٧م: اًمث٤مين اًمقضمف 

 ي٤م»: ًمف وم٘م٤مل وضمٚمس، خيٓم٥م اهلل ورؾمقل اًمِٖمْٓمٗم٤مين ؾُمَٚمٞمٌْؽ   دظمؾ ح٤م  ،ط اًمٜمٌل

 ؿصم هٜم٤م، اجل٤مًمًلم إمم اًمتٗم٧م صمؿ «ريمٕمتلم ومّمؾ   ىمؿ: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل أصٚمٞم٧م؟ همالم

 ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»: وم٘م٤مل احل٤مضيـ، إمم اًمتٗم٧م

 ُمٜمٝمل اًمٜم٤مومٚم٦م صالة قمٜمٝم٤م، ُمٜمٝمل خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اًمّمالة «ومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم

 اعمٜمٝمل اًمقىم٧م هذا ذم اًمتحٞم٦م سمّمالة أُمر ىمد  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل وضمدٟم٤م وم٢مذا قمٜمٝم٤م،

 ذم شمّمغم اًمتحٞم٦م صالة سم٠من إؿمٕم٤مًرا ُمٜمف أظمذٟم٤م ُم٦م،قم٤م سمّمقرة اًمٜم٤مومٚم٦م صالة: اًمّمالة ومٞمف

 ذم وهذا ومٞمف اًمّمالة قمـ ُيٜمَْٝمك وىم٧م وهذا ومٞمٝم٤م، اًمّمالة قمـ ُٟمـِٝمل اًمتل إوىم٤مت

 اًمتل سم٤مٕوىم٤مت شمذيمر طمٞمٜمام اًمٗم٘مف ومٙمت٥م اًمٗم٘مف، يمت٥م ذم ُيْذيَمر مل اًمذي اًمٗم٘مف ُمـ اًمقاىمع

 شُمْٙمَره اًمتل إوىم٤مت ُمـ أنف خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م وىم٧م يذيمرون ٓ ومٞمٝم٤م، اًمّمالة ُيْٙمَره

 اخلٓمٞم٥م وىم٧م وؿ  يٜمٌٖمل أنف: إومم اًمٗم٤مئدة وم٤مئدشم٤من، ومٝمٜم٤م وًمذًمؽ ومٞمٝم٤م: اًمّمالة

 اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل اًمقىم٧م هذا أن: إظمرى واًمٗم٤مئدة اعمٙمروه٦م، إوىم٤مت ُمـ خيٓم٥م

َتٖمؾ ومٞمف ًْ  أن سمدًمٞمؾ إظمرى، اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم ومُٞمَقىم٧َّم اًمتحٞم٦م، صالة إلسم٤مطم٦م ُي

 .««ومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم ًمٞمّمكم»» خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 : .. ( 18. : 7/ 18/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 اجلَٔة يوم الداخل عن ادسجد حتٗة تسّط ال

 ادٕز عذ واخلٌٗب

 قمغم واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم اًمداظمؾ قمـ شمً٘مط ٓ[ اعمًجد حتٞم٦م] وم٢من ويمذًمؽ»

 :وم٘مد خيٗمٗمٝم٤م أن همػم ٤مهب اإلشمٞم٤من ُمـ سمد ٓ سمؾ خيٓم٥م اعمٜمؼم

 أن ىمٌؾ] ومجٚمس خيٓم٥م ط اهلل ورؾمقل اجلٛمٕم٦م يقم اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ ضم٤مء

 :[ىم٤مل ٓ: ىم٤مل ريمٕمتلم؟ أصٚمٞم٧م] ؾمٚمٞمؽ ي٤م: ًمف وم٘م٤مل[ يّمكم

 ريمٕمتلم ومّمغم: آظمر طمدي٨م ذم زاد» «ومٞمٝمام ودمقز ريمٕمتلم وم٤مريمع ىمؿ»

 :ىم٤مل[ ف اًمٜم٤مس قمغم أىمٌؾ] صمؿ «خيٓم٥م ط واًمٜمٌل

 يتجقز[ ظمٗمٞمٗمتلم] ريمٕمتلم ومٚمػميمع خيٓم٥م واإلُم٤مم ٛمٕم٦ماجل يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»

 [.صحٞمح. ]«[ًمٞمجٚمس صمؿ] ومٞمٝمام

 :اًمؽمُمذي ىم٤مل صمؿ

 وإؾمح٤مق وأمحد اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل وسمف اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ»

 ؾمٗمٞم٤من ىمقل وهق. يّمكم وٓ جيٚمس وم٢مٟمف خيٓم٥م واإلُم٤مم دظمؾ إذا: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

 .«حأص إول واًم٘مقل اًمٙمقوم٦م وأهؾ اًمثقري

 اهلل رمحف اًمؽمُمذي ىم٤مل يمام وهق «اًمًٜمـ» ص٤مطم٥م أجْم٤م اًمدارُمل ىم٤مل وسمف: ىمٚم٧م

 اًمٍميح اًمٜمص هذا رد ذم يمثػما  اهلل رمحف اًمٓمح٤موي اإلُم٤مم شمٙمٚمػ وىمد إصح أنف

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق اًمٜم٘مؾ ُمـ سمف اطمت٩م ُم٤م وهم٤مي٦م

 ُمرإ ٕن وذًمؽ «ًمٖمقت وم٘مد خيٓم٥م واإلُم٤مم أنّم٧م: ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا»

 .سم٤مٕومم ُمٜمٝمام ُمٜمع ُمٜمف ُمٜمع وم٢مذا اًمتحٞم٦م ريمٕمتل ُمـ أقمغم سم٤معمٕمروف

 اًمًٜمدي ىمرره يمام اعمذيمقر سم٤محلدي٨م اطمتج٤مضمٝمؿ ذم احلٜمٗمٞم٦م ٟمٔمر وضمٝم٦م هل هذه

 :سم٘مقًمف رده سمؾ ذًمؽ يرشمض مل اهلل رمحف وًمٙمٜمف
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 ومال اًمٜمص ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم اًم٘مٞم٤مس أو سم٤مًمدًٓم٦م اؾمتدٓل ومألنف: أوٓ أُم٤م: سمح٨م وومٞمف»

 سمخالف ضم٤مئز اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ ومٞمٝم٤م ذع عمـ اًمّمالة ذم اعميض ومألن: صم٤مٟمٞم٤م أُم٤مو. يًٛمع

 سم٤مُٕمر اًمّمالة ىمٞم٤مس يّمح ٓ ومٙمام ىمٌؾ ومٞمف ذع عمـ سم٤معمٕمروف إُمر ذم اعميض

 .«أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. اسمتداء يّمح ٓ سم٘م٤مء سم٤معمٕمروف

 وهق اًمٕمٙمس ٟم٘مقل سمؾ اعمًجد حتٞم٦م ُمـ أقمغم إُمر أن ٟمًٚمؿ ٓ وٟمحـ: ىمٚم٧م

 هب٤م أُمر وًمذًمؽ اًمقىم٧م ذًمؽ ذم سم٤معمٕمروف إُمر ُمـ أقمغم اًمتحٞم٦م إن: أي اًمٜمص فم٤مهر

 .ومت٠مُمؾ. ىمري٤ٌم شم٘مريره ؾمٌؼ يمام وضمقهب٤م أدًم٦م ُمـ وذًمؽ هذا دون

 وأراء اًمقضمقه ًمٌ٘مٞم٦م اًمتٕمرض قمـ أُمًؽ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلج٦م وًمقوقح

 ومتح» قمغم وسمًط سمتقؾمع قمٚمٞمٝم٤م آـمالع أراد ُمـ وأطمٞمؾ وٟم٘مْمٝم٤م آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر

 طمج٦م ًمٙم٤من صح ًمق مم٤م ُمرومققم٤م روي ُم٤م قمغم هٜم٤م أنٌف وإٟمام «إوـم٤مر ٟمٞمؾ» و «اًم٤ٌمري

 :ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ قمـ «اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف ُم٤م وهق ًمٚمحٜمٗمٞم٦م

 طمتك يمالم وٓ صالة ومال اعمٜمؼم قمغم خيٓم٥م واإلُم٤مم اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

  [.ذًمؽ قمغم ودًمؾ وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم صمؿ.]«اإلُم٤مم يٗمرغ

 ([.1/718)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 الذي األذان يٚذن وادٚذن اجلَٔة يوم ادسجد صخص دخل إذا

 ادسجد؟ حتٗة دم يرشع أم األذان يردد فٖل اخلٌٗب يدي بني

 اخلٓمٞم٥م يدي سملم اًمذي وإذان اعمًجد دظمؾ اإلظمقان أطمد ؿمٞمخ ي٤م ادّٓي:

ن  يٜمتٔمر؟ هؾ ًمف، ُي١َمذَّ

 .يٜمتٔمر ٓ :الىٗخ

 ُم٤ٌمذة يّمكم أم إذان، اٟمتٝم٤مء يٜمتٔمر اعمًجد حتٞم٦م شمّمكم قمِم٤من ٜمليٕم ادّٓي:

 يدظمؾ؟ طمٞمٜمام
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 إذان فمٚمامً  سمٞمًٛمقه اًمٚم ـل قمٜمدٟم٤م، اعمقضمقد إذان هق إذان يم٤من إذا :الىٗخ

د  ويم٤من اًمٞمقم، يمٛمًجديمؿ ُمًجد ذم ظم٤مص٤مً  أذاٟم٤مً  يم٤من إذا ويمذًمؽ يٜمتٔمر، ومال اعمَُقطمَّ

ن اعم١مذن  اعمد يٜمٌٖمل ٓ طمٞم٨م ُمد، وٓ َُمْٓمَٛمَٓم٦م ومٞمف وٓ شمٚمحلم ومٞمف ٞمسًم ذقمٞم٤مً  أذاٟم٤مً  ُي١َمذ 

 ينمع صمؿ اًمنمقمل، اعم١مذن هذا سم٢مضم٤مسم٦م ٟمٗمًف ُيِْمِٖمؾ إُمريـ، سملم جيٛمع ومحٞمٜمئذٍ  اًمخ،

ط هذا ًمٙمـ اعمًجد، حتٞم٦م ذم  .إول إذان ي٘مقًمقن يمام هق إذان هذا يم٤من إذا ُينْمَ

 ي٤ٌمذ أن يٜمٌٖمل احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ؼم،اعمٜم قمغم واخلٓمٞم٥م اًمث٤مين إذان يم٤من إذا أُم٤م

 يٜمتٝمل ُم٤م ومٌٕمد سم٤مإلضم٤مسم٦م ٟمٗمًف أؿمٖمؾ إن ٕنف سم٤مإلضم٤مسم٦م: ٟمٗمًف يِمٖمؾ وٓ سم٤مًمتحٞم٦م،

 ؾمٞمْمٞمع اًمتحٞم٦م طم٤ًمب ومٕمغم سم٤مًمتحٞم٦م، ؾمٞمنمع وهق سم٤مخلٓم٦ٌم، اخلٓمٞم٥م ؾمٞمنمع اعم١مذن

 آؾمتامع وهق واضم٤ٌمً  ُيَْمٞم ع أن سملم إُمر دار وم٢مذا ًمٚمخٓم٦ٌم، آؾمتامع ُمـ ىمًامً 

م اعم١مذن، إضم٤مسم٦م وهق ُمًتح٤ٌمً  ُيَْمٞم ع أن وسملم ًمٚمخٓم٦ٌم،  .أظمر قمغم إول إُمر ىَمدَّ

 .ٟمٕمؿ ادّٓي:

 .اًمتٗمّمٞمؾ هذا واوح :الىٗخ

 .واوح ادّٓي:

 ( 55: 11: 58/   790/  واًمٜمقر اهلدى)ا

 ادسجد حتٗة يييل أن قبل ادسجد دم جٓس ون

 ؟[اعمًجد حتٞم٦م يّمكم أن ىمٌؾ وضمٚمس اعمًجد رضمؾ دظمؾ إذا] ادّٓي:

 ؾمٚمٞمؽ طمدي٨م ذم ضم٤مء ومٙمام ضم٤مهالً  يم٤من وإن وم٤مشمتف، وم٘مد ذايمراً  يم٤من إن :الىٗخ

ر أن سمٕمد ٟمًٞم٤مٟمف يتدارك أو قمٚمٞمف، طمّمؾ اًمذي سمٕمٚمٛمف ضمٝمٚمف يتدارك وم٢مٟمف اًمٖمٓمٗم٤مين  .سمف ُذيم 

 (51: 51: 17/ 015/ واًمٜمقر اهلدى) 
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ذِّن وادٚذن ادسجد دخل ون َٚ  ُي

ن، ذنواعم١م اعمًجد دظمؾ ُمـ :وداخٓة  ؟..اًمالزم هق ُم٤م أو ي٘مػ ُي١َمذ 

 ُم٤مذا.. ي١مذن وإذان اعمًجد دظمؾ.. ؾمٛمٕمتٛمقه ًمٕمٚمٙمؿ اًم١ًمال هذا :الىٗخ

 اعمًجد؟ حتٞم٦م ذم ينمع أم اعم١مذن جيٞم٥م ىم٤مئامً  يٜمتٔمر هؾ يٗمٕمؾ؟

 احلدي٨م ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام اعم١مذن وُيـجٞم٥م يٜمتٔمر اًمٕم٤مُم٦م اًمّمقر ذم :اجلواب 

، صٚمقا  صمؿ ي٘مقل، ُمثٚمام ا وم٘مقًمق اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: اًم٤ًمسمؼ  زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ قمكمَّ

 .آظمره إمم «اًمقؾمٞمٚم٦م

 يدظمؾ مجٕم٦م يقم يمؾ ٟمراه وهذا واطمدة، طم٤مًم٦م ذم إٓ اًمٕم٤مُم٦م، إطمقال ذم هذا

 ي٘مٗمقن يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ي١مذن، اعم١مذن وسمدأ اعمٜمؼم، قمغم واخلٓمٞم٥م اعمًجد إمم اًمداظمؾ

 فمؾ إذا ٕنف ح٤مذا؟ ظمٓم٠م، وم٘مط اًمّمقرة هذه ذم ظمٓم٠م هذا.. اعم١مذن جيٞمٌقا  طمتك هٙمذا

 ومريْم٦م؟ هل اًمٕم٤ٌمدة؟ هذه طمٙمؿ ُم٤م ًمٙمـ قم٤ٌمدة، ذم ـم٤مقم٦م ذم ومٝمق اعم١مذن جيٞم٥م واىمٗم٤مً 

 ُمـ ؾمٞمؽمشم٥م ُم٤مذا اٟمٔمر ًمٙمـ ُمًتح٦ٌم، هل سمغم، ُمًتح٦ٌم؟ هل.. ٓ.. واضم٦ٌم هل ٓ،

 :اعمًتح٥م إُمر هذا قمٛمؾ وراء

 يٙمقن.. اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم سمّمالة مت٤مُم٤مً  اإلضم٤مسم٦م ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد هق ؾمٞمٌدأ

 .سم٤مخلٓم٦ٌم وسمدأ ىم٤مم اخلٓمٞم٥م

 سم٥ًٌم إًمٞمٝم٤م: يًتٛمع أن قمٚمٞمف جي٥م اًمتل اخلٓم٦ٌم ُمـ ىمًؿ قمٚمٞمف ؾمٞمذه٥م: وم٢مذاً  

 .اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م اٟمِمٖم٤مًمف

 أن ىم٤مقمدة ذم شمدظمؾ اًمتل اًمٗمروع، ُمئ٤مت سمؾ قمنمات ُمـ ومرع اعم٠ًمخ٦م وهذه 

 .أىمٚمٝمام اظمت٤مر ذيـ سملم أو ُمٗمًدشملم سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ

 ٟمٗمًف أؿمٖمؾ إذا ًمٙمـ سم٤مإلضم٤مسم٦م، ينمع أن وإُم٤م اًمتحٞم٦م، ذم ينمع أن إُم٤م قه أن 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞمٜمام خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م سم٤مًمّمالة ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن ؾمٞمْمٓمر سم٤مإلضم٤مسم٦م

 واخلٓمٞم٥م دظمؾ إذا إٓ سم٤مًمّمالة أنٗمًٝمؿ يِمٖمٚمقا  ٓ سم٠من احل٤مضيـ أُمر اًمًالم
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: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف د:ُمًج حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم أن ُمـ سمد ٓ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل خيٓم٥م،

 «ومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»

 .خيٗمٗمٝمام :أي

 ًمق طمًـ! اعم١مذن إضم٤مسم٦م.. ُمٜمتٔمراً  شم٘مػ ومٚمامذا يٌدأ، مل واخلٓمٞم٥م دظمٚم٧م أن٧م أُم٤م

 طمتك هٙمذا شمت٠مظمر أن أُم٤م اإلضم٤مسم٦م هبذه دمٞم٥م أن ومٕمٚمٞمؽ هذا، ىمٌؾ[ دظمٚم٧م] يمٜم٧م

 .سم٤مًمّمالة شمٌدأ مل وأن٧م سم٤مخلٓم٦ٌم اإلُم٤مم ومٞمنمع دمٞم٥م،

 ُمـ أهؿ اًمتحٞم٦م ٕن اإلضم٤مسم٦م: ٟمٗمًف يِمٖمؾ وٓ سم٤مًمتحٞم٦م يٌدأ اًمّمقرة هذه ذم: إذاً  

 .اإلضم٤مسم٦م

 جيٞم٥م أن سمٕمد إٓ جيٚمس ومال آظمره، إمم..اًمٕمٍم.. اًمٔمٝمر إوىم٤مت ؾم٤مئر ذم أُم٤م

 جيٞم٥م احل٤مًم٦م هذه ذم.. إومم قمٙمس ُمّمٚمحتلم سملم جيٛمع احل٤مًم٦م هذه ذم اعم١مذن،

 ذم ىم٤مل اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمخ٤مًمػ جيٚمس ٓ ٟمٗمًف، اًمقىم٧م ذم اعم١مذن

 ذم أو «ريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد أطمُديمؿ دظمؾ إذا»: اًمّمحٞمح احلدي٨م

 ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾ  »: أُمره شمٜمٗمٞمذ سملم مجع ومٝمٜم٤م «ًمٞمجٚمس صمؿ ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾ  »: آظمر ًمٗمظ

 .شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا: »أُمره وسملم شًمٞمجٚمس صمؿ

 (55: 11: 18/   777/  واًمٜمقر اهلدى) 

 فٖل الٕافٓة ون الثا٘ٗة الركَة دم وهو اليالة أقٗٔت

 اليالة؟ يٌّع

 اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م ذم يم٤من اعمًجد، حتٞم٦م وصغم اعمًجد رضمؾ دظمؾ: ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمٝم٤م؟ خيرج أم صالشمف يٙمٛمؾ ومٝمؾ اًمّمالة وم٠مىمٞمٛم٧م

ًرا، قمٜمٝم٤م حتدصمٜم٤م أجًْم٤م ُم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ  يمٛمؾ إذا أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا ُمرا

 .ىمٓمٕمٝم٤م وإٓ يمٛمٚمٝم٤م اإلُم٤مم ُمع اإلطمرام شمٙمٌػمة يدرك اًمتحٞم٦م

 (55:17:77( /7) راسمغ ومت٤موى) 
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 !ادسجد؟ حتٗة احلائض تيذ هل

 حتٞم٦م شمّمكم أن ومٚمٝم٤م اعمًجد احل٤مئض دظمقل ضمقزٟم٤م ُم٤مدام أنف ي٘م٤مل هؾ]:وداخٓة

 ؟[اعمًجد

 . شُمَّمٚم ـل أن هل٤م جيقز ٓ صالة، دونسم دمٚمس :الىٗخ

  ؿمٞمخ؟ ي٤م هبذا دًمٞمؾ :وداخٓة

 . البخاري صحٞمح ذم وهق احلدي٨م، ُمـ ذيمرشمف ُم٤م اًمدًمٞمؾ :الىٗخ

 . ٟمٕمؿ :وداخٓة

َّٓ  همػم احل٤مج، يّمٜمع يمام اصٜمٕمل» :الىٗخ  احل٤مج؟ يّمٜمع ومامذا «شمّمكم وٓ شمٓمقذم أ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مطمف مم٤م ًمؽذ يمؾ اًم٘مرآن، وي٘مرأ  وجيٚمس ويٓمقف ويّمكم اعمًجد يدظمؾ

 . سم٤مًمٌٞم٧م واًمٓمقاف اًمّمالة اإلسم٤مطم٦م ُمـ اؾمتثٜمك ًمٙمٜمف هل٤م، واًمًالم اًمّمالة

 . شُمَّمكم أن هل٤م جيقز ٓ أنف اًمنميػ، اًمٜمٌقي احلدي٨م هذا ُم٘مت٣م يٕمٜمل :وداخٓة

ة أن ذم أظمرى، أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك. ٟمٕمؿ :الىٗخ  وًمٙمٜمٝم٤م شمّمقم، وٓ شمّمكم ٓ اعمرأ

 . ّمالةاًم شم٘ميض وٓ اًمّمقم شم٘ميض

 (55: 11: 75/ 117/واًمٜمقر اهلدى)

 بدقائق الىٔس غروب قبٗل ادسجد دخل ون

 وىم٧م ذم اعمًجد دظمٚمقا  إذا يًتِمٙمٚمقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: ًمٚمٗم٤مئدة ُمث٤مل :اًم٤ًمئؾ

  ٓ؟ أو اًمتحٞم٦م يّمٚمقا  اًمٙمراه٦م،

 ٓ؟ أو اًمتحٞم٦م يّمكم هؾ :الىٗخ

 سمٕمد صالة ٓ»: سملم ؼاًمتقومٞم يمٞمػ أن ىَمّْمُدٟم٤م ًمٙمـ ظمالف، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ـمٌٕم٤مً 

 اًمٗمجر، صالة سمٕمد ُم٤م ُٕمر اعمًجد دظمٚم٧م وم٠من٧م ،«اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر صالة
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 ٓ؟ أو حتٞم٦م شمّمكم

 طمدي٨م ضم٤مءك احلدي٨م، هبذا متًٙم٤مً  أصكم ٓ: ىمٚم٧م وم٢من هذا، ذم ُم٤مذا وىمٞمؾ، ىمٞمؾ

 ٟمٕمٛمؾ؟ يمٞمػ: إذاً  «ريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»: آظمر

ن٤م اًمذيـ ءاًمٕمٚمام يم٤ٌمر  َيـُحٚمُّقا  اؾمتٓم٤مقمقا  ُم٤م اعمقوقع، هذا ذم يمالُم٤مً  هلؿ ىمرأ

 قم٤مُم٦م، سمّمقرة «اًمٕمراىمل احل٤مومظ» وإٓ ظم٤مص٦م، سمّمقرة «شمٞمٛمٞم٦م اسمـ» إٓ اعمِمٙمٚم٦م،

 دظمٚمف إذا اًمٕم٤مم اًمدًمٞمؾ: وهق آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف ُم٤م اًم٘مقاقمد هذه ُمـ يم٤من اًم٘مقاقمد، ذيمر طمٞم٨م

 ؾمٞمٌ٘مك اًمتخّمٞمص يدظمٚمف مل ًمذيا اًمٕم٤مم اًمدًمٞمؾ أُم٤م قمٛمقُمف، َوُٕمَػ  اًمتخّمٞمص،

 .قمٛمقُمف ىَمّقي٤مً 

 اًمٗمجر صالة سمٕمد صالة ٓ»: إفمٝمر ومُٞمّْمٌِح اًمْمٕمٞمػ، قمغم يتٖمٚم٥م وم٤مًم٘مقي 

 ، اؾمتثٜم٤مء ذم - إٓ «اًمِمٛمس شَمْٖمُرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ اًمِمٛمس، شَمْٓمُٚمع طمتك

 .ضمداً  ويمثػمة يمثػمة اؾمتثٜم٤مءات إٓ

 اًمتحٞم٦م، صغم يم٤من ُم٤م يّمكم، واإلُم٤مم اًمّمٌح صالة اعمًجد إمم دظمؾ رضمؾ: ُمثالً  

 اًمٗمجر ؾمٜم٦م ويّمكم ي٘مقم أن ًمف جيقز هؾ اإلُم٤مم، ؾَمٚمَّؿ أيمؼم اهلل اًم٘مٌٚمٞم٦م، اًمًٜم٦م قمٗمقاً 

 وم٤مشمتف؟ اًمتل

 رأى اًمرؾمقل ٕن ىَمٞمَّدٟم٤مه: «اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ»: ومٕمٚمٜم٤م ُم٤مذا ٟمٕمؿ، :اجلواب

 اًمّمٌح: ىم٤مل يّمكم، ىم٤مم اًمٗمجر، صالة ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٚمؿ سمٕمدُم٤م رضمالً 

 وُم٤م اًمّمالة، ذم وأن٧م اعمًجد دظمٚم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اًمرضمؾ صغم سمٕمدُم٤م أرسمٕم٤ًم؟

 هذه اؾمتثٜم٤مء اًمٕمٚمامء وم٠مظمذ اًمًالم، قمٚمٞمف ومًٙم٧م اًمًٜم٦م، هذه اًمًٜم٦م، صٚمٞم٧م يمٜم٧م

 .«اًمٕمٍم سمٕمد»: وهٙمذا ،«اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ»: ُمـ احل٤مًم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن :«ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» ذم طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م يمثػمة، أطم٤مدي٨م

 ُمـ رضمٚملم وضمد ؾَمٚمَّؿ وح٤م اًمٗمجر، صالة اخلَْٞمػ ُمًجد ذم صغم اًمقداع طمج٦م ذم

 ُمًٚمٛملم؟ أوًمًتام»: هلام ىم٤مل ومٜم٤مداهؿ، اجلامقم٦م، ُمع صٚمقا  ُم٤م أهنام طم٤مًُمـٝمام يدل سمٕمٞمد،

 ٜم٤ميم إٟم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مٓ ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمام ومام: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مًمقا 
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 ومٚمٞمّمؾ اجلامقم٦م، ُمًجد أتك صمؿ رطمٚمف، ذم أطمديمؿ صغم وم٢مذا: ىم٤مل رطم٤مًمٜم٤م، ذم صٚمٞمٜم٤م

 .«ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ:

 .اًمٗمجر سمٕمد اًمّمالة ُمٙمروه اًمٗمجر سمٕمد صم٤مين، ختّمٞمص هذا: إذاً 

 اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم اًمقرادة إطم٤مدي٨م دمٛمع سم٘م٤مقمدة ضم٤مؤوا اعمح٘م٘مقن اًمٕمٚمامء ًمذًمؽ

 أُم٤م اعمٓمٚم٘م٦م، اًمٜمقاومؾ هل اعمٙمروه٦م، إوىم٤مت ذم قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل اًمّمالة إن: ىم٤مًمقا 

 .شُمٙمره ومال أؾم٤ٌمب هل٤م اًمتل اًمٜمقاومؾ

 ٓ»: قم٤مرض ،«جيٚمس ومال اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: اعمًجد حتٞم٦م إمم ضمئٜم٤م

 َوُٕمػ «صالة ٓ»: ٕنف ىمقي٦م: هل ُم٤م اعمٕم٤مرو٦م هذه ،«اًمٕمٍم سمٕمد اًمٗمجر سمٕمد صالة

ّم٤مت قمٛمقُُمف  وم٤مشمتف ُمـ إٓ اًمٗمجر، سمٕمد صالة ٓ: ُمثالً  ىمٚمٜم٤م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة سمُِٛمَخّم 

 صغم ويم٤من مج٤مقم٦م، ُمًجد دظمؾ ُمـ إٓ اًمٕمٍم، وسمٕمد اًمٗمجر سمٕمد اًمٗمجر، ؾُمٜم٦َّم

 ..إٓ.إٓ ٟم٤مومٚم٦م، ًمف شمٙمقن ُمٕمٝمؿ ومٚمٞمّمٚم ٝم٤م هق اًمٗمريْم٦م

 إٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ: وهق أظمػم، اؾمتثٜم٤مء يدظمؾ: إذاً 

 هبذه ختّمٞمص دظمٚمف وٓ شم٘مٞمٞمد دظمٚمف ُم٤م سم٤مًمتحٞم٦م إُمر ٕن ذا؟ح٤م اعمًجد، حتٞم٦م

 .إطم٤مدي٨م سملم[ جيٛمع] اًم٘م٤مقمدة

 :..(77/..:   01/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ركَتني ادسجد حتٗة عن يُٕي الِرض هل

 .ريمٕمتلم اعمًجد حتٞم٦م قمـ يٖمٜمل اًمٗمرض هؾ :وداخٓة

 .اًمّمقرة هذه همػم قمغم اًم١ًمال أن فمٜمٜم٧م ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 ُمـ ومٝمٛمتف اًمذي اًم١ًمال اهلل، ؿم٤مء إن اجلٛمٞمع قمغم خيٗمك ٓ يمام دي٨ماحل: ٟم٘مقل

 صالة شمً٘مط ومٝمؾ اعمًجد، حتٞم٦م ُيَّمؾ   ومل ىم٤مئٛم٦م، واًمّمالة اعمًجد دظمؾ رضمؾ إخ،

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اًمٗمريْم٦م، ذم سم٤مإلُم٤مم واىمتدائف اعمًجد سمدظمقًمف اًمتحٞم٦م
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 ّمالةسم واسمتدأ ُمًجدًا، ودظمؾ اًمٗمجر، صغم ُم٤م رضمؾ إذا: اًمّمقرة :وداخٓة

 .اعمًجد حتٞم٦م وشمرك اًمٗمريْم٦م،

رشمف أنٜمل اًمٗمرق اًمٗمرق، هق ُم٤م. هيديؽ اهلل اًم١ًمال هق هذا :الىٗخ  دظمؾ أنف َصقَّ

رت أن٧م سم٤مإلُم٤مم، ي٘متدي أن ويريد اعمًجد،  يّمكم أن ُيريد اًمذي هق أنف اًم١ًمال ـَمقَّ

 .اًمٓم٤مطمقن قمغم اًمدروب يمؾ اًمٗمريْم٦م،

 هؾ ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٜم٤م وٓ ًجد،اعم ذم اًمٗمجر ومرض يّمكم أن ُيريد رضمؾ :السٚال

 اعمًجد؟ حتٞم٦م قمٜمف شمً٘مط اًمٗمجر ومريْم٦م صغم إذا ومٝمؾ ًمقطمده، أو اإلُم٤مم وراء يّمكم

 ٟم٘مض أهن٤م ًمذهٜمف، يت٤ٌمدر ُم٤م ظمالف ؾم٠مضمٞم٥م طمٞمٜمام هذه اعم٠ًمخ٦م أن اًم٤ًمئؾ يتقهؿ

 .واضم٥م قمـ يٖمٜمل ٓ واضم٤ٌمً  أن وهق آٟمٗم٤ًم، ىمٚمتف ح٤م

 حتٞم٦م يّمكم أن ىمٌؾ اًمٗمجر ومريْم٦م ذم دظمؾ اًمذي إن اًمّمقرة هذه ذم ؾم٠مىمقل وم٠من٤م

 أهمٜمك ىمد أنف طمٞمٜمئذٍ  اًم٤ًمُمٕملم سمٕمض يتقهؿ وم٘مد اعمًجد، حتٞم٦م قمٜمف ؾم٘مٓم٧م اعمًجد

 .واضم٥م قمـ واضم٥م

ٟمٜم٤م ُمـ ٟمريد وٟمحـ ؾمٌؼ، قمام ختتٚمػ ُم٠ًمخ٦م هذه: ٟم٘مقل  يًتِمٝمدون اًمذيـ إظمقا

 هذه أُم٤م واضم٥م، قمـ يٖمٜمل واضم٤ٌمً  ومٞمٝم٤م جيدون اًمّمقرة، هذه همػم سمّمقرة ي٠متقا  أن

 طمتك جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد ّمقرةاًم

 .«ريمٕمتلم يّمكم

 .ريمٕمتلم وصغم إٓ ضمٚمس ُم٤م أنف قمٚمٞمف صدق اًمٗمجر، ومرض صغم اًمذي ومٝمذا

 يً٘مط اًمقاضم٥م هذا سم٠من ي٘مقل صمؿ اعمًجد، حتٞم٦م وضمقب يرى يم٤من ومٛمـ: وًمذًمؽ 

 ٓ واضم٤ٌمً  أن وهل اًم٤ًمسم٘م٦م، ةًمٚم٘م٤مقمد ٟم٘مض اًمّمقرة هذه ذم ومٚمٞمس اًمّمقرة، هذه ذم

 :أظمرى صقرة ؾمٜم٘مقل وإٓ واضم٥م، قمـ ُيْٖمٜمِل

 ؿمٝمر وَمحّؾ  يقُم٤ًم، أو ُمثالً  أؾمٌققم٤مً  ؿمٝمرٍ  يمؾ ُمـ يّمقم أن ٟمٗمًف قمغم ٟمذر إٟم٤ًمن

 ُيٖمٜمل هؾ ٟمذره، يقم رُمْم٤من صٞم٤مم ُمع رُمْم٤من، ذم ًمذاك صٞم٤مُمف ذم ومٜمقى رُمْم٤من،

 اًمٜمذر؟ وواضم٥م رُمْم٤من واضم٥م اًمقاضمٌلم قمـ هذا صٞم٤مُمف



  حتٞم٦م اعمًجد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 :أووح وهل إظمرى واًمّمقرة صقرة، ههذ

 اًمت٤مزم، رُمْم٤من يدظمؾ طمتك ومٞمٜمتٔمر ىمْم٤مًء، رُمْم٤من ُمـ ُم٣م مم٤م أج٤مم قمٚمٞمف إٟم٤ًمن

 واضم٥م يٖمٜمل وٓ سمد ٓ جيزئ، هذا سم٠من ي٘مقل ومٛمـ ٟمٞم٦م، ذم ٟمٞم٦م ومٞمف ويدظمؾ ومٞمٜمقي

 .واضم٥م قمـ

 ومٝمذا اًمّمالة، سمٕمد إٓ اجلٚمقس قمدم سمٕمٚم٦م ُم٘مروٟم٦م ٕهن٤م ختتٚمػ: اعمًجد حتٞم٦م

 . اًمّمالة سمٕمد ضمٚمس أنف قمٚمٞمف صدق اًمٗمجر ومرض صغم اًمذي

 (55: 15: 77/ 187/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد؟ حتٗة صالة بَد والٗسار الٗٔني عذ ون ويافحة حْم

 إذا ُمـ طمٙمؿ ُم٤م اعمًجد حتٞم٦م يّمكم اعمًجد اعمّمكم يدظمؾ أن سمٕمد: ُمداظمٚم٦م

 .اًمًالم: يٕمٜمل ؿمامًمف، وقمـ يٛمٞمٜمف قمـ ص٤مومح

 اجلٛمٕم٦م؟ ذم: اًمِمٞمخ

 يٛمٞمٜمف قمـ يّم٤مومح ذًمؽ وسمٕمد ريمٕمتلم اعمًجد حتٞم٦م وأدى دظمؾ ٓ، ٓ: داظمٚم٦مُم

 .ؿمامًمف وقمـ

 ..ويّم٤مومحف قمٚمٞمف ومٞمًٚمؿ اعمًٚمؿ ًم٘مل.. يٙمٗمل اعمًٚمؿ ًم٘مل ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 (55:11:11/ب19: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 التحٗة؟ يَٗد هل رجع ثم خرج ثم ادسجد حتٗة صَذ  َون

 ىمْمٞم٦م قمغم أُمثٚم٦م قمـ قم٤ٌمرة وإؾمئٚم٦م خ،ؿمٞم ي٤م ؾم١مال ُمـ أيمثر هٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

 يٕمٞمد هؾ سمًٞمٓم٦م، حل٤مضم٦م ظمرج صمؿ اعمًجد حتٞم٦م وصغم اعمًجد دظمؾ عمـ واطمدة،

 ي٘مقل هؾ سمًٞمٓم٦م حل٤مضم٦م ٟمزل صمؿ اًمريمقب دقم٤مء وىم٤مل اًمًٞم٤مرة ريم٥م وومٞمٛمـ اًمتحٞم٦م،

 .ومراؿمف إمم ورضمع ىم٤مم صمؿ اًمدقم٤مء وىم٤مل ومٜم٤مم يٜم٤مم أن أراد وومٞمٛمـ صم٤مٟمٞم٦م، ُمرة اًمدقم٤مء



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف حتٞم٦م اعمًجد
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 طم٤مًم٦م ذم وذًمؽ اًمتحٞم٦م، ىمْمٞم٦م ذم إٓ إُمثٚم٦م هذه ذم اًمتٙمرار ئمٝمر ٓ :اًمِمٞمخ

 يم٤من وإن إًمٞمف، قم٤مد ُم٤م هقم٤من صمؿ ظمرج صمؿ اًمتحٞم٦م وصغم اعمًجد دظمؾ إذا: واطمدة

 ومٝمق اًمنمط ًمقضمقد وظمروضمف دظمقًمف شمٙمرر ُمٝمام اًمتحٞم٦م ُمـ ًمف سمد ومال اجلٚمقس يريد

 يّمكم طمتك جيٚمس الوم اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

 جيٚمس ومل دظمؾ إذا أُم٤م اًمتحٞم٦م، ُمـ ًمف سمد ومال واجلٚمقس اًمدظمقل يم٤من ومٙمٚمام «ريمٕمتلم

 ي٘مقهل٤م أن ي١ميمد ُم٤م اًمًٜم٦م ذم أضمد ومال إظمرى إُمثٚم٦م أُم٤م ًمٚمتحٞم٦م، شمريمف ُمـ سم٠مس ومال

 مت٤مًُم٤م ختتٚمػ اًمتحٞم٦م طمدي٨م وم٘مّم٦م إُمثٚم٦م، ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ريمقب ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٙمؾ

 .ظمرىإ إُمثٚم٦م قمـ

 (55:18:57/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 





 املصليات





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اعمّمٚمٞم٤مت
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 واديذ ادسجد ضابط

 اعمًجد؟ اًمْم٤مسمط هق ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ومٝمق اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات وىمًٗم٤م أوىمػ وم٢من ومٞمف، ًمٚمّمالة أوىمػ اًمذي هق: اًمِمٞمخ

 .ضم٤مُمع ُمًجد ومٝمق اجلٛمٕم٦م وصالة اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات أوىمػ وإذا ُمًجد،

 ومٞمف، ٟم٘مٞمؿ وم٘مط اًمٔمٝمر صالة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومٞمف وم٘مط ٟمّمكم ضم٤مُمع ذم أن ٟمحـ: ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٓمٚم٦م ذم ويٖمٚمؼ اًمٔمٝمر، صالة وم٘مط اًمٙمٚمٞم٤مت سمٕمض ذم يٛمٙمـ، واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب

 ُمًجد؟ يٕمتؼم هذا هؾ أؿمٝمر، أرسمٕم٦م

 .ُمّمغم هذا: اًمِمٞمخ

 (55:01:11( /1) ـه1758 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات) 

  ادسجد؟ دم أم الرشكة ويذ دم ُييَذ  هل

 سمٕمد اًمٔمٝمر وٟمّمكم اجلامقم٦م صالة ومٞمٝم٤م يّمٚمقا  ٕمٜملي ذيم٦م، ذم ٟمحـ :وداخٓة

 وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة قمغم ُأطم٤مومظ أن وم٤مٕومْمؾ ؾم٤مقم٦م، ٟمّمػ أو سم٤ًمقم٦م اًمّمالة وىم٧م

 اجلامقم٦م؟ أنتٔمر أو ًمقطمدي وأصكم

 شمٕمٜمٞمٝم٤م؟ اًمتل اًمّمالة هل ُم٤م :الىٗخ

 .اًمٔمٝمر :وداخٓة

رهت٤م وًمق اجلامقم٦م، ُمع شمّمٚمٞمٝم٤م أن إومْمؾ. ٓ اًمٔمٝمر، :الىٗخ  قىم٧ماًم قمـ َأظمَّ

 شمّمكم سم٠من أنّمحؽ أن٤م ًمٙمـ ومٗمريْم٦م، اجلامقم٦م أُم٤م ومْمٞمٚم٦م، إول اًمقىم٧م ٕن إول،

 .اعمّمغم ذم وًمٞمس اعمًجد ذم

 .صٖمػم ُمّمغم ومٞمٝم٤م اًمٙمٌػم، اعمًجد قمـ سمٕمٞمدة اًمنميم٦م :وداخٓة

 ًمٌٕمده؟ اعمًجد أذان شمًٛمع ٓ يٕمٜمل :الىٗخ
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 .ٟمًٛمٕمف ٓ :وداخٓة

 ًمٌٕمده؟ :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 أن٧م؟ ٖم٤مًمؽٟٓمِم أو :الىٗخ

 .ٟمًٛمٕمف ُم٤م ًمٌٕمده ٓ، :وداخٓة

سمف، ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؾم١مال ًمٙمؾ يم٤من إذا :الىٗخ  سمٕمٞمدًا، اعمًجد يم٤من إذا ضمقا

 أن ُمٕمذوراً  ًم٧ًم ًمٙمـ اعمّمغم، ذم شمّمكم طمٞمٜمام ُمٕمذور وم٠من٧م شمًٛمٕمف ٓ أنؽ سمحٞم٨م

 واًمرؾمقل اعمّمغم، ذم مج٤مقم٦م هٜم٤مك ؾمت٘م٤مم أنف شمٕمرف وأن٧م ًمقطمدك، قمٛمٚمؽ حمؾ شمّمكم

 .  «اًم٘م٤مصٞم٦م اًمٖمٜمؿ ُمـ اًمذئ٥م ي٠ميمؾ وم٢مٟمام سم٤مجلامقم٦م: قمٚمٞمٙمؿ»: ي٘مقل ماًمًال قمٚمٞمف

  .سم٤مظمتّم٤مر( 55: 00: 70/ 711/واًمٜمقر اهلدى) 



 

 

 احملتويات سفًر





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 
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 0 ------------------------------------- اعم٤ًمضمد أطمٙم٤مم ذم ُمتٗمرىم٤مت 

 7 ------------------------------------ اهلل إمم اًمٌ٘م٤مع أطم٥م اعم٤ًمضمد

 7 ----------------------------------------- اعم٤ًمضمد إشمٞم٤من ومْمؾ

 8 ------------- إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م وهؿ ومٞمٝم٤م ُم٤ًمضمد ٓ حمٚم٦م أو ىمري٦م يمؾ ذم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء جي٥م

 15 ------------------------------ يمٌػم وأضمر قمٔمٞمؿ ومْمؾ اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم

 11 ---------------------- أُمٙمٜمف ُم٤م سمٜمٗمًف اعمًجد سمٜم٤مء ي٤ٌمذ أن ًمٚمٛمرء يًتح٥م

 11 -------------------------------------------- اعم٤ًمضمد آداب

 10 ------------------------- وشمٓمٞمٞمٌٝم٤م وشمٙمٜمٞمًٝم٤م شمٓمٝمػمه٤م اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 17 --------------------------------- سم٤معم٤ًمضمد اًمٕمٜم٤مي٦م قمغم اًم٘مٞم٤مم ومْمؾ

 17 ------------------------- وٟمحقه٤م يم٤محلنمات اعمًجد ذم ؿمئ إًم٘م٤مء طمرُم٦م

 11 -------------------- واًمقىم٤مر سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م اعمًجد إمم يٛمٌم أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 11 ----------------- هبام اًمدظمقل أراد إن سم٤مًمؽماب ٟمٕمٚمٞمف يدًمؽ أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 11 ----------------------- اًمٞمٛمٜمك سم٤مًمرضمؾ دظمقًمف يٌتدئ أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 11 ---------- ..(اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مهلل أقمقذ)  :اؾمتح٤ٌمسم٤م اًمدظمقل قمٜمد ي٘مقل أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 17 ------------------------------- اعمًجد ُمـ واخلروج اًمدظمقل دقم٤مء

 17 --------------------- اًمًٗمر ُمـ اًم٘مدوم صالة ومٞمف ُيَّمغمَّ  أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 18 --------------------- اًمٞمنى سم٤مًمرضمؾ ُمٜمف اخلروج يٌدأ أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 19 --------------------- ..(اهلل سمًؿ) :اخلروج قمٜمد ي٘مقل أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 19 ----------------------- إًمٞمف يٕمقد أن ٟمٞمتف وذم ُمٜمف خيرج أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 ًمٚمّمالة اٟمتٔم٤مًرا اعمًجد ذم يٌ٘مك أن اًمٙم٥ًم قمـ همٜمٞم٤ًّم يم٤من أو ًمف قمٛمَؾ  ٓ وم٤مرهًم٤م يم٤من عمـ إومْمؾ

 15 ---------------------------------------------- إظمرى

 11 ----------------------- اًمّمالة ىمٌؾ إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج حيؾ ٓ

 10 ------------------------------------------- اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل

 17 ------------------------------ اعمًجد ذم إص٤مسمع شمِمٌٞمؽ قمـ اًمٜمٝمل

 17 --------------------------------- اعمًجد ذم إص٤مسمع شمِمٌٞمؽ طمٙمؿ

 18 ------------- اعمٜمتٜم٦م واًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٌ٘مقل ُمـ وٟمحقه صمقُم٤م أيمؾ عمـ اعم٤ًمضمد ىمرسم٤من حيرم

 77 اعم٤ًمضمد دظمقل طمٙمؿ ذم يمذًمؽ ًمٞمس وُمـ سمٙمًٌف يمرهي٦م ومٛمف رائح٦م يم٤مٟم٧م ُمـ سملم اًمتٗمريؼ أمهٞم٦م

 77 -------------- جي٤موزه ٓ ومٞمف ًمٚمّمالة اعمًجد ُمـ ُمٕملم ُمٙم٤من اخت٤مذ ًمٚمٛمّمكم جيقز ٓ

 78 -- واعمذايمرة ًمٚمٕمٚمؿ وًمق اجلٛمٕم٦م صالة ىمٌؾ احلٚم٘م٦م هٞمئ٦م قمغم اًمٜم٤مس ضمٚمقس اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ



  ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 05 -------------------------------- إؿمٕم٤مر شمٜم٤مؿمد اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

 01 ------------ اًمّمقت سمرومع قمٜمٝم٤م واًم١ًمال وـمٚمٌٝم٤م اًمْم٤مًم٦م ٟمِمدان اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

ء اًمٌٞمع اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ  07 ------------------------------- ومٞمف واًمنما

 07 ------------------------- ومٞمف واًم٘مّم٤مص احلدود إىم٤مُم٦م اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

 07 --------------------------- اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق ؾمٞمام ٓ اًمٌّمؼ اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

 70 ------------------------------- ومٞمف وٟمحقه اًمٌقل اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

 ومٞمٝم٤م ويذيمر شمرومع أن اهلل أذن سمٞمقت ذم :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اعمذيمقر اًمرومع ُمـ هل وآداهب٤م اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل

 70 -------------------------------------------------اؾمٛمف

 77 ---------------------------------- ـمريً٘م٤م اخت٤مذه اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

 77 ------------------------ ظم٤مرضمف أو اعمًجد داظمؾ اًم٘مٌٚم٦م إمم اًمٌّم٤مق حتريؿ

 77 ------------------------------------- اعمًجد ذم اًمٜمخ٤مقم٦م يمراه٦م

 78 ------------ يّمكم؟ واعمّمكم اعمًجد ذم اًمٙمالم قمـ يٜمٝمك صحٞمح طمدي٨م يقضمد هؾ

 78 ------------------------------------- اعمًجد ذم إص٤مسمع ومرىمٕم٦م

 78 ------------------------------------- اعمًجد إمم اًمداظمؾ شمًٚمٞمؿ

ث  79 ---------------------- اعمًجد ذم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم دٟمٞمقي٦م سم٠مُمقر اًمَتَحدُّ

 79 --------------------------- اعمًجد إمم اعمٛمٞمزيـ همػم إوٓد اصٓمح٤مب

 71 --------------------------- شمّم٤موير؟ ومٞمٝم٤م صمٞم٤مب وقمٚمٞمف اعمًجد دظمؾ ُمـ

 71 ---------------------------- إذان ؾمامع سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج طمٙمؿ

 77 ----------------------------------- اعمًجد ذم اعمٙم٤من طمجز طمٙمؿ

د طمٙمؿ  77 ------------------------ اخلُٓم٤م ًمتٙمثػم إبٕمد ًمٚمٛمًجد اًمذه٤مب شم٘مّمُّ

 79 -------------------------------------------اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت

 81 --------------------------- حل٤مضم٦م أطمٞم٤مٟم٤م ومٞمف اعمرور اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 81 -------------------------- سمنموط اًمٜم٤ًمء ُمـ إشمٞم٤مٟمف اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 87 ------------------ حل٤مضم٦م ؾمٞمام ٓ واجلٜم٥م احل٤مئض دظمقل اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 91 ----------------------- ُمًٚمقل همػم سم٤مًمًالح اًمدظمقل اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 91 ----------------------------- ومٞمف اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 97 ------------------------- قمٚمٞمف ًمٚمّمالة اعمٞم٧م إدظم٤مل اعم٤ًمضمد ٤ٌمطم٤متُم ُمـ

 98 ---- احلٙمؿ هذا ُمـ ومٞمًتثٜمك احلرام اعمًجد إٓ حل٤مضم٦م اعمنمك إدظم٤مل اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 150 -------------------------- ًمٚمح٤مضم٦م اًمداسم٦م إدظم٤مل اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 157 -------------------------------- ومٞمف اًمقوقء اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ
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 157 --------------- واًمٕمٚمؿ اًم٘مرآن ًمدراؾم٦م واًمتحٚمؼ آضمتامع اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 115 -- اإلؾمالم قمـ اًمذب ذم يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ أطمٞم٤مٟم٤م احلًـ اًمِمٕمر إٟمِم٤مد اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 111 ----------------- ًمٚمح٤مضم٦م وهمػمه ًمٚمٛمريض اخلٞمٛم٦م ٟمّم٥م اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 111 --------------- احلرب آٓت ُمـ وٟمحقه٤م سم٤محلراب اًمٚمٕم٥م اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 117 -------------------------- سم٤مًم٤ًمري٦م إؾمػم رسمط اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 110 ----------------------------- واًمٚمٕم٤من اًم٘مْم٤مء اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 118 --------------------------------- آؾمتٚم٘م٤مء اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 119 ------------------------ ًمٚمٛمحت٤مج واًم٘مٞمٚمقًم٦م اًمٜمقم اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 111 ------- اًمٜم٤ًمء أو اًمرضم٤مل ُمـ ًمف ُم٠موى ٓ عمـ ُمٜمف ٟم٤مطمٞم٦م ذم اًمًٙمـ اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 111 -------------------------------- اح٤مل ىمًٛم٦م اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 117 -------------------- ًمٚمٗم٘مراء اًمٕمٜم٘مقد أو اًمٕمذق شمٕمٚمٞمؼ اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 110 ------------------ قمٚمٞمف واًمتّمدق اعمحت٤مج ُمـ اًم١ًمال اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 117 -----------ديدٟمف ذًمؽ جيٕمؾ ٓ أن سمحٞم٨م أطمٞم٤مٟم٤م اعم٤ٌمح اًمٙمالم اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 118 -------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م واًمنمب إيمؾ اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 111 ----------------------------------- اعمًجد ظم٤مرج اح٠مُمقم صالة

 111 ------------------------------- اعمًجد ظم٤مرج اح٠مُمقم صالة طمٙمؿ

 110 ---------------------------------------- سم٤معمًجد اعمٚمح٘م٤مت

 117 ---------------- سمٞمٜمٝمام ي٘مٓمع ـمري٘م٤مً  أن اًمٕمٚمؿ ُمع ًمٚمٛمًجد، شم٤مسمع ُمٙم٤من ذم اًمّمالة

 117 ---------- اعمًجد؟ ُمـ شمٕمد هؾ اعمًجد إمم سم٤مهب٤م اًمتل ًمٚمٛمًجد اعمالص٘م٦م أو اًمٖمروم٦م

 118 ----- اعمًجد؟ أطمٙم٤مم شُمٕمٓمك هؾ اعمًجد داظمؾ وسم٤مهب٤م اعمًجد داظمؾ شمٙمقن اًمتل اًمٖمروم٦م

 قمـ سمٗم٤مصؾ اًمٜم٤ًمء ُمّمغم ومّمؾ ُمنموقمٞم٦م قمدم طمقل ويمٚمٛم٦م اعمًجد، ُمع اعمراومؼ إٟمِم٤مء ينمع هؾ

 118 ------------------------------------------- اعمًجد سم٤مىمل

 177 --- اًمٖمروم٦م؟ هذه ذم اعمًجد أطمٙم٤مم ُيٓمٌؼ ومٝمؾ اعمًجد ومٜم٤مء ذم همروم٦م ذم ؾمٙمـ ُم١مذن أو إُم٤مم

 170 --------------------------------- اعمًجد واجلٜم٥م احل٤مئض دظمقل

 ذم ًمٚمدروس اًمٜم٤ًمء إىم٤مُم٦م أن قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمع اًمدرس، ًمًامع اعمًجد احل٤مئض اعمرأة دظمقل طمٙمؿ

 177 ---------------------------------------- اًمٌدع ُمـ اعم٤ًمضمد

 178 ----------------------------------- اعمًجد اجلٜم٥م دظمقل طمٙمؿ

 179 ---------------------------------- اعمًجد احل٤مئض دظمقل طمٙمؿ
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 101 ------------------------------ سمٞم٧م ُمٙم٤من ذم أو سمٞم٧م قمغم ُمًجد إىم٤مُم٦م

 101 ----------------------------------- سمٞم٧م قمغم ُمًجد إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 101 ----------- واجلامقم٤مت اجلٛمع ومٞمٝم٤م شم٘م٤مم ُم٤ًمضمد إمم وحتقيٚمٝم٤م اًمٌٞمقت اؾمتئج٤مر طمٙمؿ

 107 --------------- اًمروو٦م؟ ذم أم أومْمؾ، اًمٜمٌقي سم٤معمًجد إول اًمّمػ ذم اًمّمالة

 100 اعمًجد قمغم همرف أو سمٞمقت سمٜم٤مء وطمٙمؿ اعمٞم٤مه، دورات حت٧م اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم  اًمّمالة طمٙمؿ

 107 -------------- ُمًت٠مضمرة سمٞمقت أصٚمٝم٤م ذم هل اًمتل اعم٤ًمضمد ذم اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ

 108 ------------------- و٤مئع اسمـ قمغم اعمًجد ذم اًمّمقت سمٛمٙمؼمات اًمٜمداء طمٙمؿ

 109 ------------------------ اعم٤ًمضمد خم٤مًمٗم٤مت وسمٞم٤من اًمًٜمل اعمًجد ُمقاصٗم٤مت

 171 -------------------------- اًمٌٜم٤مء إشم٘م٤من وضمقب :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم

 171 ------------------------- سمٜمٞم٤مٟمف ويرومع يِمٞمده أٓ :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم

 171 -------------------------- وُيزيَّـ ُيَزظْمَرف ٓ أن :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم

 178 ------------------------------------ اعمًجد ذم اعمحراب طمٙمؿ

 171 ------------------------------------ اعمًجد ذم اعمحراب سمدقمٞم٦م

 170 ----- اعم٤ًمضمد ُمٜمٝمٞم٤مت سمٕمض طمقل ويمٚمٛم٦م اًمًقاري، وطمٙمؿ اعمًجد، ذم اعمحراب طمٙمؿ

 181 ----------------------------- ىمؼم قمغم يٌٜمٞمف أٓ :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم

 187 ----------------------------- اًمًقاري شم٘مٚمٞمؾ :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم

٤م سم٤مسًم٤م ومٞمف جُيٕمؾ أن :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم  187 --------------------- ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مصًّ

اًمٌٞمقت ؾم٤ميمٜمل ُمـ طمقًمف ُمـ ُمٜمٝم٤م إًمٞمف يٜمٗمذ وأبقاب ظمقظم٤مت ومٞمف جيٕمؾ ٓ أن :اعم٤ًمضمد أطمٙم٤مم ُمـ

 --------------------------------------------------- 187 

 191 ------------- ُمٕم٤معمٝم٤م وشمٖمٞمػم يمنه٤م سمٕمد اًمٙمٗم٤مر ُمتٕمٌدات قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ضمقاز

 191 ------------------------ ٟمٌِمٝم٤م سمٕمد اعمنميملم ىمٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ضمقاز

 191 ------------------------------------ اًمًٜمل اعمًجد ُمقاصٗم٤مت

 199 ---------------------------------------- اعم٤ًمضمد ومرش ًمقن

 155 ------------------------------------- اًمًٜم٦م قمغم اعمٌٜمل اعمًجد

 111 --------------------------------------- اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم اًمًٜم٦م

 110 ------------------------------- اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم احل٤مصٚم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت

 117 --------------------------------- اعم٤ًمضمد ذم احل٤مصٚم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت

 117 ---------------------- اعم٤ًمضمد ذم سم٤مًمًٜمـ شمذيمػم ومٞمٝم٤م ًمقطم٤مت شمٕمٚمٞمؼ طمٙمؿ

 117 ----------------------- سمٗم٤مصؾ اعمًجد سم٤مىمل قمـ اًمٜم٤ًمء ُمّمغم ومّمؾ طمٙمؿ

 119 ------------------ اعم٤ًمضمد خم٤مًمٗم٤مت قمغم احلدي٨م شمْمٛمٜم٧م اًمِمٞمخ ُمـ ٟمّمٞمح٦م
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 171 ------- واحآذن اعمح٤مري٥م وطمٙمؿ اًمّمٗمقف، ًمتًقي٦م اعمًجد ذم ُيِمد اًمذي اخلط طمٙمؿ

 177 -------------------------------------- اعم٤ًمضمد ذم اًمًقاري

 101 ---------------------- اًمٜمٌقي اًمٕمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمًجد اعمٜم٤مرة هؾ

 101 -------------- اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه ُمٕم٤مجل٦م ويمٞمٗمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة

 107 ---------------------------------- اعمزظمروم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة

 107 --- اًمٕمٍم؟ هذا ذم ُمًجد سمٜم٤مء ذم ُمًجده هب٤م ط اًمٜمٌل سمٜمك اًمتل اعمقاد ٟمٗمس إًمتزام طمٙمؿ

 171 --------------------------------- اعمًجد صحـ ذم ُمٞم٧م ُدومـ إذا

 170 -------------------------------------- اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م اخلٞمط

 177 ----------------------------- اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م اعمًجد ذم اخلٞمط ؿمد

 177 ------------------------- اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م اعمًجد ذم اخلٞمط ؿمد طمٙمؿ

 171 ----------------------------------------- اعم٤ًمضمد وىمٗمٞم٤مت

 171 ----------- هىمتٝم٤م؟ جيقز هؾ اعمًجد قمغم اعمقىمقوم٦م اًمٙمت٥م اعمًجد إُم٤مم أظمٗمك إذا

 177 --------------------------- اعمًجد قمغم اعمقىمقف إُمقال ذم اًمتٍمف

 177 -------------------------- اعمًجد طم٤مضم٦م ُمـ سم٤مًمٗم٤مئض اًمتٍمف طمٙمؿ

 177 ------------------------------------- اعمًجد ذم طمٗمالت إىم٤مُم٦م

 179 -------------------------------- اعم٤ًمضمد ذم احلٗمالت إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 185 ------------------------------------- اعمًجد ذم اًمٕمرس طمٙمؿ

 181 ---------------------------------------- اًمٜم٤ًمء ُمّمغم ومّمؾ

 181 ---------------------- سمٗم٤مصؾ اعمًجد سم٤مىمل قمـ اًمٜم٤ًمء ُمّمغم ومّمؾ طمٙمؿ

 180 ----------------------------- اعمًجد ذم ًمٚمٜم٤ًمء ُمٙم٤من ختّمٞمص قمدم

 187 ---------------- ٟمحقه أو ؾمت٤مرة أو سمجدار اعمًجد ذم اًمٜم٤ًمء ُمّمغم ومّمؾ طمٙمؿ

 189 ------------------------------------------------ اعمٜمؼم

 191 ------------------------------- درضم٤مت صمالث قمغم اعمٜمؼم ذم اًمزي٤مدة

 191 ---------------------------- اًمٕم٤مدات؟ ُمـ شُمٕمد اًمٜمٌقي اعمٜمؼم هٞمئ٦م هؾ

 190 ------------------------------------ وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمثالث اعم٤ًمضمد

 197 --------------------- إرض وضمف قمغم سمٜمل ُمًجد أول هق احلرام اعمًجد

 199 ------------------ وىم٧م يمؾ ذم ومٞمف اًمٜم٤مومٚم٦م صالة سمجقاز احلرام اعمًجد اظمتص
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 199 ---------------------------------- إصالطم٤مت إمم سمح٤مضم٦م اًمٙمٕم٦ٌم

 151 ------------------------------- اًمٓمقاف؟ اًمٌٞم٧م حتٞم٦م :طمدي٨م طم٤مل

 150 ------------- احلرام اعمًجد سمٕمد طمرُم٦م وأقمٔمٛمٝم٤م اعم٤ًمضمد أومْمؾ اًمٜمٌقي اعمًجد

 158 --------------------------- إىمَم اعمًجد ُمـ أومْمؾ اًمٜمٌقي اعمًجد

 158 ----- اعمج٤مهد ُمٜمزًم٦م ذم ومٝمق يتٕمٚمٛمف خلػم إٓ ًمِمئ ٓ أت٤مه ُمـ أن اًمٜمٌقي اعمًجد ومْم٤مئؾ ُمـ

 159 ------ اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م واعمٜمؼم اًمٜمٌقي اًمٌٞم٧م سملم ُم٤م أن اًمٜمٌقي اعمًجد ومْم٤مئؾ ُمـ

 111 -------------- ىم٤ٌمء يمٛمًجد اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد هق اًمٜمٌقي اعمًجد

 111 ------------------------ اعمًجد ُمـ اًمٜمٌقي اعمًجد ذم واًمتقؾمٕم٦م اًمزي٤مدة

 117 ---------------- واًمٜمٌقي احلرام اعمًجديـ سمٕمد اعم٤ًمضمد أومْمؾ إىمَم اعمًجد

 اعم٤ًمضمد إمم إٓ ومٞمٝم٤م واًمّمالة اًمٗم٤موٚم٦م اعمقاوع ُمـ ُمقوع أو ُمًجد إمم اًمًٗمر ىمّمد جيقز ٓ

 117 ----------------------------------------------- اًمثالصم٦م

 117 ---------------------------- إىمَم اعمًجد إمم اًمرطمؾ ؿمد اًمًٜم٦م ُمـ

 117 ---------------------- صالة ومخًلم صالة سمٛمئتل اعم٘مدس سمٞم٧م ذم اًمّمالة

 110 ---------------------------------------- ىم٤ٌمء ُمًجد ومْمٞمٚم٦م

 117 ----------------------------------- ىم٤ٌمء ُمًجد ذم اًمّمالة ومْمؾ

 118 ----------------- ريمٕمتلم ومٞمف ومٞمّمكم وُم٤مؿمٞم٤م رايم٤ٌم ؾم٧ٌم يمؾ ىم٤ٌمء ي٠ميت ط  يم٤من

 111 --------------------------------- شمٗم٤موؾ؟ سمٞمٜمٝم٤م اعم٤ًمضمد سم٤مىمل هؾ

 117 ------------------------ احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة ومْمؾ هل٤م يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م هؾ

 ذم حيدث ُم٤م وطمٙمؿ ومٞمف، اًمًؽمة وطمٙمؿ واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل يمثرة ُمع احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة طمٙمؿ

 110 ---------------------- اًمٜم٤ًمء ظمٚمػ اًمرضم٤مل صالة ُمـ اإلزدطم٤مم قمٜمد احلرم

 175 ---------------------------------- اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اعمرأة صالة

اعم٠ًمخ٦م؟ ذم حت٘مٞم٘مٙمؿ ُم٤م وم٘مط، اًمٗمريْم٦م ذم أم اًمّمٚمقات ذم قم٤مُم٦م هل هؾ احلرم، ذم اعمْم٤مقمٗم٦م اًمّمالة

 --------------------------------------------------- 175 

ة إومْمؾ هؾ  171 ----------------------- احلرم؟ ذم أم اًمٗمٜمدق ذم اًمّمالة ًمٚمٛمرا

 171 --------------------------------------- احلرام اعمًجد طمدود

 171 -------------- اعمًجد؟ ومْمؾ هل٤م هؾ احلرام اعمًجد قمغم ـمرأت اًمتل اًمتقؾمٕم٤مت

 171 ---------------------------------- ُمٕملم؟ وىم٧م اًمٙمٕم٦ٌم ًمٖمًؾ هؾ

 171 -------------- احلرم؟ إُم٤مم سمّمالة اىمتداءً  احلرم قمغم اعمٓمٚم٦م اًمٕمامئر ذم اًمّمالة طمٙمؿ

 171 ------------------------- احلرم؟ ذم اًمِمديد اإلزدطم٤مم ُمع اًمًجقد يمٞمٗمٞم٦م

 171 ---------------------------- ُمٕملم؟ صمقاب ىم٤ٌمء ُمًجد ذم ًمٚمّمالة هؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 

180 

 170 -------------------------------------------- اعمًجد حتٞم٦م

 177 -------------------- وضمقسًم٤م اًم٘مٕمقد ىمٌؾ ريمٕمتلم يّمكم أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 178 ------------------------------- واضم٦ٌم؟ همػم أم واضم٦ٌم اعمًجد حتٞم٦م

 178 -------------------------- اًمّمالة ذم اًمًؽمة واخت٤مذ اعمًجد حتٞم٦م طمٙمؿ

 105 ------------------اعمًجد؟ حتٞم٦م ًمف يّمغم اجلٛمٕم٦م ومٞمف شم٘م٤مم ٓ اًمذي اعمًجد هؾ

 105 ------------------- ؿم٤مسمف وُم٤م اًمٌٞم٧م ُمّمغم دظمقل قمٜمد اعمًجد حتٞم٦م يّمكم هؾ

 105 ----------------------------- احلرام اًمٌٞم٧م إمم ًمٚمداظمؾ اعمًجد حتٞم٦م

 101 ------------------------ اًمٙمراه٦م أوىم٤مت ذم اعمًجد حتٞم٦م صالة دمقز هؾ

 101 -------------------------- اًمٙمراه٦م أوىم٤مت ذم اعمًجد حتٞم٦م صالة طمٙمؿ

 101 ---------------------------- اًمٙمراه٦م وىم٧م اعمًجد حتٞم٦م صالة طمٙمؿ

 100 -------------------- سم٘مٚمٞمؾ اعمٖمرب أذان ىمٌؾ اعمًجد دظمؾ عمـ اعمًجد حتٞم٦م

 108 --------------------------- اعمٖمرب أذان ىمٌؾ اعمًجد حتٞم٦م صالة طمٙمؿ

 171 ------------- اعمٜمؼم قمغم واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم اًمداظمؾ قمـ اعمًجد حتٞم٦م شمً٘مط ٓ

 يردد ومٝمؾ اخلٓمٞم٥م يدي سملم اًمذي إذان ي١مذن واعم١مذن اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد ؿمخص دظمؾ إذا

 171 -------------------------------- اعمًجد؟ حتٞم٦م ذم ينمع أم إذان

 171 ------------------------ اعمًجد حتٞم٦م يّمكم أن ىمٌؾ اعمًجد ذم ضمٚمس ُمـ

 177 --------------------------------- ُي١َمذ ن واعم١مذن اعمًجد دظمؾ ُمـ

 170 ------------- اًمّمالة؟ ي٘مٓمع ومٝمؾ اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم وهق اًمّمالة أىمٞمٛم٧م

 177 ------------------------------- !اعمًجد؟ حتٞم٦م احل٤مئض شمّمغم هؾ

 177 ------------------------ سمدىم٤مئؼ اًمِمٛمس همروب ىمٌٞمؾ اعمًجد دظمؾ ُمـ

 178 --------------------------- ريمٕمتلم اعمًجد حتٞم٦م قمـ يٖمٜمل اًمٗمرض هؾ

 175 --------------- اعمًجد؟ حتٞم٦م صالة سمٕمد واًمٞم٤ًمر اًمٞمٛملم قمغم ُمـ ُمّم٤مومح٦م طمٙمؿ

 175 ------------------- اًمتحٞم٦م؟ يٕمٞمد هؾ رضمع صمؿ ظمرج صمؿ اعمًجد حتٞم٦م صغمَّ  َُمـ

 171 --------------------------------------------- اعمّمٚمٞم٤مت

 170 ------------------------------------- واعمّمغم اعمًجد و٤مسمط

 170 --------------------------- اعمًجد؟ ذم أم اًمنميم٦م ُمّمغم ذم ُيّمغمَّ  هؾ

 177 ----------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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